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โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จัดท ารายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประจ าปี

การศึกษา ๒๕๖๐  ตามแนวทางการเขียนรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยได้สรุปข้อมูลผลการด าเนินงานของโรงเรียน
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดาราวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ ซึ่งได้ด าเนินงานตาม
นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ท่ีก าหนดไว้  อีกท้ังโรงเรียนดาราวิทยาลัยได้จัดท าโครงการ/
กิจกรรมต่างๆ  ซึ่งก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีอย่างครบถ้วน โดยมีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การด าเนินงาน เพื่อพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 
โรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพภายในจากต้นสังกัด (สช.) และได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก

รอบสาม จากส านักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) แล้ว  ดังนั้นโรงเรียนจึงน าผลการ
ประเมิน ไปพัฒนาและจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ในปีการศึกษาต่อไป  ให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลดี   
แกผู้่เรียนยิ่งขึ้น  
 

 ขอขอบคุณคณะท างาน  และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายท่ีมีส่วนในการจัดท ารายงานฉบับนี้ 
 

 
 
 
 

   โรงเรียนดาราวิทยาลัย 
   พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 
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ค ำน ำ 
ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลพื้นฐำน          ๑ - ๑๗ 
ส่วนที ่๒ ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  
   มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน  ๑๘ - ๒๕ 
   มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา ๒๖ - ๓๓ 
   มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ๓๔ - ๓๕ 
   มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  ๓๖ - ๓๘ 
   มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม  ๓๙ - ๔๐ 
  สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๐          ๔๑  
   ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา                     ๔๒ 
ส่วนท่ี ๓ สรุปผลกำรพัฒนำ    
   จุดเด่น    ๔๓ - ๔๕ 
   จุดท่ีควรพัฒนา           ๔๖ 
   แนวทางการพัฒนาในอนาคต  ๔๖ - ๔๗ 
   ความต้องการการช่วยเหลือ         ๔๗ 
ส่วนท่ี ๔ ภำคผนวก 

ผลการประเมินภายนอกรอบสาม ระดับปฐมวัย    ๔๘ - ๕๒ 
ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพ                  ๕๓      

   รายช่ือ/ค าสั่งคณะกรรมการประเมิน        ๕๔ 
   หนังสือให้ความเห็นชอบและการรับรองรายงานการประเมิน         ๕๕ 
 



๑ 

 

ส่วนที่ ๑   
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
๑. ข้อมูลทั่วไป 
  

  ๑.๑  ช่ือโรงเรียนดาราวิทยาลัย ท่ีต้ัง ๑๙๖ ถนนแก้วนวรัฐ ต าบลวัดเกตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
   สังกัด ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
   โทรศัพท์  ๐  ๕๓๒๔  ๑๐๓๙ , ๐  ๕๓๒๔  ๘๐๖๙ - ๗๐   
   โทรสาร   ๐  ๕๓๒๔  ๙๑๕๒ 
   e-mail:  contact@dara.ac.th     website :  http://www.dara.ac.th 
  ๑.๒  ได้รับอนุญาตจัดต้ัง เมื่อวันท่ี ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๔๘๗ 
  ๑.๓  เปิดสอน  ระดับเตรียมอนุบาล  ถึง  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
  ๑.๔  เนื้อที่  ๗๗ ไร่ ๕ ตารางวา   
  ๑.๕  เขตพื้นท่ีการศึกษาส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต  ๑ 
 
๑.๖   ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

คณะอเมริกันเพรสไบทีเรียนมิชชันนารี ส่งมิชชันนารีเข้ามาประกาศเผยแพร่คริสต์ศาสนาในประเทศไทย    
ในปี ค.ศ. ๑๘๔๐ (พ.ศ.๒๓๘๓) โดยเริ่มต้นท่ีกรุงเทพฯ และขยายตัวออกสู่ภูมิภาคโดยเริ่มต้นท่ีจังหวัดเพชรบุรี  ต่อมา
ในปี ค.ศ. ๑๘๖๗ (พ.ศ.๒๔๑๐) ศาสนาจารย์ ดร. แมคกิลวารี และภรรยา คือ นางโซเฟีย บรัดเลย์ แมคกิลวารี       
ได้ขึ้นมาท างานท่ีจังหวัดเชียงใหม่ มณฑลพายัพ 
 ปี ค.ศ. ๑๘๗๕ (พ.ศ.๒๔๑๘) นางโซเฟีย บรัดเลย์ แมคกิลวารี เห็นว่าผู้หญิงเชียงใหม่ขาดการศึกษาและขาด
โอกาสท่ีจะได้รับการศึกษา ไม่มีโรงเรียนส าหรับผู้หญิง จึงน าเด็กผู้หญิงมาสอนในบ้าน สอนภาษาไทย  การเย็บปัก   
ถักร้อย พระคัมภีร์ การดูแลบ้านเรือน 
 ปี ค.ศ. ๑๘๗๙ (พ.ศ.๒๔๒๒) คณะมิชชันนารีส่ง Miss Edna Sarah Cole และ Miss Mary Margaretta 
Campbell มารับผิดชอบและจัดระบบโรงเรียนผู้หญิง (Chiang mai Girls’School) ท่ีนางแมคกิลวารีตั้งขึ้น 
 วันท่ี ๒ พฤศจิกายน ค.ศ. ๑๙๐๙ (พ.ศ.๒๔๕๒) พระราชชายาเจ้าดารารัศมี ได้เสด็จเยี่ยมโรงเรียนนี้และ
ผู้บริหารโรงเรียนได้ทูลขอพระราชทานช่ือของโรงเรียน วันท่ี ๕ พฤศจิกายน ค.ศ. ๑๙๐๙ (พ.ศ.๒๔๕๒) พระราชชายา 
เจ้าดารารัศมี ได้มีโทรเลขถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หั ว ปรึกษาเรื่องช่ือของโรงเรียนผู้หญิงและ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงมีพระราชโทรเลขตอบกลับมาในวันท่ี ๖ พฤศจิกายน ค.ศ. ๑๙๐๙ 
(พ.ศ.๒๔๕๒) ให้เรียกช่ือโรงเรียนผู้หญิงว่า “โรงเรียนพระราชชายา” (Prarachaya School) 
 ปี ค.ศ. ๑๙๑๘ (พ.ศ.๒๔๖๑) มีประกาศใช้พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ฉบับแรกของประเทศไทย ผู้จัดการ
และครูใหญ่ของโรงเรียนพระราชชายาคือ Miss Julia A. Hatch  ได้ท าเรื่องถึงเสนาบดีกระทรวงธรรมการขอ “ด ารง” 
โรงเรียนพระราชชายาเป็นโรงเรียนราษฎร์ของคณะมิชชันนารีท่ีต้ังมาก่อนการประกาศใช้พระราชบัญญัติโรงเรียน
ราษฎร์ พ.ศ ๒๔๖๑ เป็นโรงเรียนท่ีให้การศึกษาแก่นักเรียนหญิง ต้ังอยู่ท่ีบ้านสันป่าข่อย ต าบลวัดสระเกษ (วัดเกต    
ในปัจจุบัน) 
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๒ 

 

 ปี ค.ศ. ๑๙๒๔ (พ.ศ.๒๔๖๖)  Miss Julia A. Hatch  ในฐานะผู้จัดการ ได้ท าหนังสือถึงเสนาบดี
กระทรวงศึกษาธิการ ๒ ฉบับ ฉบับแรก ขออนุญาตเปล่ียนช่ือ “โรงเรียนพระราชชายา” เป็น “โรงเรียนดาราวิทยาลัย
แผนกประถม” เสนาบดีกระทรวงศึกษาธิการ ตอบรับทราบเมื่อวันท่ี ๒๕ เมษายน ค.ศ. ๑๙๒๔(พ.ศ.๒๔๖๖) และมี
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันท่ี ๑ พฤษภาคม ค.ศ. ๑๙๒๔ (พ.ศ.๒๔๖๖) 
 อีกฉบับขอต้ังโรงเรียนอีกแห่งหนึ่งท่ีมีช่ือเรียกว่า “ดาราวิทยาลัย” โดยมี Miss Julia A. Hatch เป็นผู้จัดการ 
และ มี Miss Lucy Niblock เป็นครูใหญ่ ต้ังอยู่ท่ีบ้านหมู่ท่ี ๑ ถนนแก้วนวรัฐ (วัดเกตในปัจจุบัน) ต าบลวัดสระเกษ  
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่เสนาบดีกระทรวงศึกษาธิการ ตอบรับเมื่อวันท่ี ๑๙ มิถุนายน ค.ศ. ๑๙๒๔(พ.ศ.๒๔๖๖) 
และมีประกาศกระทรวง ศึกษาธิการเมื่อวันท่ี ๒๔ มิถุนายน ค.ศ. ๑๙๒๔ (พ.ศ.๒๔๖๖) 
 ปี ค.ศ. ๑๙๔๑ (พ.ศ.๒๔๘๔) โรงเรียนดาราวิทยาลัยได้รับการรับรองวิทยฐานะจากกระทรวงศึกษาธิการ และ
ในช่วงสงครามโลกครั้งท่ีสอง โรงเรียนท้ังสองแห่งถูกรัฐบาลยึด เดือนสิงหาคม ค.ศ. ๑๙๔๕ (พ.ศ.๒๔๘๘) สงครามยุติ  
มิชชันนารีกลับเมืองไทย ดร. Kennel E. Well เป็นผู้รับมอบอ านาจจากคณะมิชชันนารีในการทวงทรัพย์สิน คือ 
โรงเรียนและโรงพยาบาลในเขตภาคเหนือคืนจากรัฐบาล  Miss Helen F. Mcclure เดินทางมาถึงเชียงใหม่เมื่อวันท่ี 
๓๐ กันยายน ค.ศ. ๑๙๔๖ (พ.ศ.๒๔๘๙) Miss Lucy Niblock  เดินทางมาถึงเชียงใหม่เมื่อเดือนมกราคม ค.ศ. ๑๙๔๗ 
(พ.ศ.๒๔๙๐) โรงเรียนดาราวิทยาลัยเปิดด าเนินการเมื่อวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ค.ศ. ๑๙๔๖ (พ.ศ.๒๔๘๙) โดยมีครู    
บัวชม อินทะพันธุ์  เป็นครูใหญ่ มีนักเรียน ๓๕๐ คน  โรงเรียนเปิดด าเนินการในลักษณะสองโรงเรียนไปจนกระท่ัง
ประมาณ ปี ค.ศ. ๑๙๖๘ (พ.ศ.๒๕๑๑) จึงได้มีการปิดโรงเรียนดาราวิทยาลัยแผนกประถม คงไว้แต่โรงเรียนดารา
วิทยาลัยในปัจจุบัน 
 ปี ค.ศ. ๑๙๙๐ (พ.ศ.๒๕๓๓) อาจารย์สมศรี ไชยเศรษฐ  ผู้จัดการ และ อาจารย์สมปรารถนา บุณยเกียรติ 
ครูใหญ่  โรงเรียนดาราวิทยาลัยได้มีการท าเรื่องน าเสนอมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ขออนุมัติให้โรงเรียน
ดาราวิทยาลัยเปิดสอนระบบสหศึกษา และได้รับการอนุมัติให้เปิดในปี ค.ศ. ๑๙๙๑ (พ.ศ.๒๕๓๔) โดยเปิด              
ทีละช้ันเรียน 
 ปี ค.ศ. ๒๐๐๖ (พ.ศ.๒๕๔๙)  โรงเรียนดาราวิทยาลัยเปิดสอนโครงการ การเรียนภาษาต่างประเทศ          
โดยเจ้าของภาษา (Native Speaker Program) 
 ปัจจุบันโรงเรียนดาราวิทยาลัย  เป็นโรงเรียนสหศึกษาขนาดใหญ่ เปิดสอนต้ังแต่ระดับเตรียมอนุบาล จนถึง 
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
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แผนที่โรงเรียน 
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๑. ลานจอดรถยนต์ด้านหน้าโรงเรียน ๑๙.โรงอาหารเฮเลน เอฟ แมคคลัวร์ ๓๗.สวนคณิตศาสตร์ ๕๕.แท็งค์น้ าอนุบาล 
๒.ป้อมยามด้านหน้าโรงเรียน ๒๐.อาคารเฮเลน เอฟ แมคคลัวร์ ๓๘.โรงอาหารอาคารวินนี่ เบอร์ สจ๊วต ๕๖.อาคารแมรี่ แคมเบล 
๓.ลานจอดรถยนต์ ๒๑.ห้องน้ าอาคารเฮเลน เอฟ แมคคลัวร์ ๓๙.ห้องท างานหัวหน้าแผนกมัธยมศึกษาตอนต้น ๕๗.สระว่ายน้ า 
๔.ศาลาเอนกประสงค ์ ๒๒.แท็งค์น้ าอาคารเฮเลน เอฟ แมคคลัวร์ ๔๐.อาคารโรงเรียนสีเขียว  ๕๘.สนามบาสเกตบอล ๑ สนาม 
๕.อาคารเตรียมอุดม ๒๓.อาคารหอสมุด และ อาคารจูเลีย แฮทช์ ๔๑.ห้องประชุมมณีบล็อก ๕๙.แท็งค์น้ าสระว่ายน้ า 
๖.อุทยานการศึกษา ๒๔.อาคารอนุสรณ์ ๑๑๐ ปี ( อาคารวิทยาศาสตร์ ) ๔๒.ห้องน้ าอาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี ๖๐.อาคารกีฬา เอ็ดน่า เอสโคล 
๗.สนามบาสเกตบอล ๒๕.โรงอาหารมัธยม ๔๓.ห้องน้ าอาคารวินนี่ เบอร์ สจ๊วต ๖๑.ลู่วิ่ง ๒๐๐ เมตร และสนามฟุตซอล 
๘.สนามวอลเล่ย์บอล ๒๖.อาคารคหกรรม ๔๔.อาคารเรียนศิลปะมัธยมศึกษา ๖๒.สนามฟุตบอล 
๙.สนามแบดมินตัน ๒๗.ลานอเนกประสงค ์ ๔๕.โรงเกษตร และ ศูนย์การเรียนรู้ผลิต EM ๖๓.ส านักงานฝ่ายอาคารสถานที่ 
๑๐.โรงจอดรถจักรยานยนตน์ักเรียน ๒๘.อาคารดารานุสรณ์ ๑๑๘ ปี ๔๖.หอพักชาย ๖๔.บ้านพักอาสาสมัคร 
๑๑.โรงจอดรถผู้บริหารและรถยนต์โรงเรียน ๒๙.อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี ๔๗.โรงครัว ๖๕.ห้องน้ า 
๑๒.ศาลารุจิราคาร ๓๐.อาคารโซเฟีย บรัดเลย์ แมคกิลวารี ๔๘.ห้องวงดุริยางค์ ดารายูนิตี้แบนด์ ๖๖.ถังบ าบัดน้ าเสีย 
๑๓.อาคารอ านวยการ ( ลูซี่ นิบบล็อค ) ๓๑.แท็งค์น้ า อาคารดารานุสรณ์ ๑๑๘ ปี ๔๙.สนามเด็กเล่นระดับปฐมวัย ๖๗.แท็งค์น้ าอาคารดารารัศมี 
๑๔.สวนสมุนไพร ๓๒.ห้องน้ า อาคารดารานุสรณ์ ๑๑๘ ปี ๕๐.โรงสูบน้ าเสีย ๖๘.อาคารพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ 
๑๕.ประตูทางเข้า - ออก ตรงข้ามห้องพัฒนาวินัย ๓๓.แปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์ ๕๑.ห้องประชุม อาคารอนุสรณ์ ๑๑๕ ปี ๖๙.หม้อแปลงไฟฟ้า 
๑๖.เสาธงชาติ ๓๔.อาคารดารารัศมี ๕๒.โรงซักรีด อนบุาล  
๑๗.สนามวงกลม ๓๕.ลานอเนกประสงค ์ ๕๓.แปลงนาสาธิตเกษตรอินทรีย์  
๑๘.หอประชุมบาร์บาร่าไอแมคคินลีย์ ๓๖.อาคารวินนี่ เบอร์ สจ๊วต ๕๔.อาคารอนุสรณ์ ๑๑๕ ปี ( อาคารอนุบาล )  
  
  
  
  
  

แผนผังรวม  โรงเรียนดาราวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

http://www.dara.ac.th/mains/general/img/map.html


๔ 

 

โครงสร้างการบริหาร  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 



๕ 

 

๑.๗   ปรัชญา   
โรงเรียนดาราวิทยาลัย  เป็นโรงเรียนของมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ต้ังอยู่บนรากฐานแห่ง          

คริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนต์ มุ ่งฝึกอบรมและจัดการศึกษาแก่เยาวชนโดยไม่จ ากัดเช้ือชาติ ศาสนา และฐานะของ
บุคคล เพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศชาติ   ให้ถึงความสมบูรณ์ด้วยการ          
เป็นพลเมืองดี มีความรักชาติ ศรัทธาในศาสนาและจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ มีมนุษยธรรม มีระเบียบวินัย มีความ
รับผิดชอบ  มีสุขนิสัยและสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์  มีจิตใจและอารมณ์มั่นคง  มีความรอบรู้เป็นเลิศทางวิชาการ มีศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน และประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถด ารงตนอย่างพอเพียงและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีสันติสุข 
อันเป็นการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีชีวิตท่ีสมบูรณ์ตามแบบพระเยซูคริสต์ 
 
 วิสัยทัศน ์

โรงเรียนดาราวิทยาลัย  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก  มีคุณธรรมตามหลัก 
คริสต์ศาสนา 

 
พันธกิจ  
๑. จัดระบบการบริหารจัดการศึกษา ให้โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
๒. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษา 
๓. จัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก 
๔. จัดการศึกษาท่ีปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักคริสต์ศาสนา 
๕. พัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
เป้าประสงค ์
ประเดน็ยุทธศาสตร์ ๑. พฒันาระบบการบริหารจัดการศึกษา ให้โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  

๑.๑   ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา 
๑.๒  สถานศึกษามีการจัดองค์กรโครงสร้าง  ระบบการบริหารงาน  และพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ    

  ครบวงจร 
๑.๓   สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
๑.๔  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบรกิารท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
๑.๕  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
๑.๖  สถานศึกษามีการสนับสนุนให้สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภายในสถานศึกษา 
๑.๗  สถานศึกษามีการร่วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนา  สถาบันทางวิชาการและองค์กร  
   ภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชนและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
๑.๘  สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษา โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน 

 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ ๒. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีความรู้ตามหลักสูตร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 

๒.๑  ผู้เรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกาย  และสุขภาพจิตท่ีดี 
๒.๒  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้  และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 
๒.๓  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  มีวิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์       
       คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ 



๖ 

 

๒.๔  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร 
๒.๕  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ    
       สุจริต 
๒.๖   ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา 
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ ๓. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก 
๓.๑  ผู้เรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
๓.๒  ผู้เรียนมีคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ ๔. ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรโรงเรียนดาราวิทยาลัย 
๔.๑  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ ๕. ส่งเสริมการพัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๕.๑  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถ ตรงกับงานท่ีรับผิดชอบ  มีครูเพียงพอและ 

 พัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
 ๕.๒   ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี   
         ประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
๑.๘  อัตลกัษณ์        “สุขภาพเลิศ  ปัญญาล้ า  คุณธรรมเยี่ยม” 
 
  สุขภาพเลิศ :  โรงเรียนดาราวิทยาลัย มีวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และแผนการด าเนินงาน 
     ท่ีมุ่งให้ผู้เรียนเป็นผู้ท่ีมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุนทรียภาพ  
     และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และ กีฬา อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 
  ปัญญาล้้า  : โรงเรียนดาราวิทยาลัย มีวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และแผนการด าเนินงาน 
     ท่ีมุ่งให้ผู้เรียนทุกคนมีทักษะตามหลักสูตรและมาตรฐานสากลด้วยการ 
     รักการเรียนรู้ รักการอ่าน มีทักษะกระบวนการคิดและเขียนสื่อความ  
     ก้าวทันโลก มีทักษะการสื่อสารท้ังภาษาไทย ภาษาต่างประเทศและ 
     เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 คุณธรรมเยี่ยม :  โรงเรียนดาราวิทยาลัย มีวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และแผนการด าเนินงาน 
    ท่ีมุ่งให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม  
    ตามหลักค าสอนคริสต์ศาสนามีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของการ  
    เป็นนักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัย  มีมนุษยสัมพันธ์ ท างานร่วมกับ 
    ผู้อื่นอย่างมีความสุขท้ังทางด้านการเรียนและการด ารงชีวิตในสังคม 
 

๑.๙  เอกลกัษณ์        “คุณธรรมน าชีวิต” 
 



๗ 

 

๒. ลักษณะผู้รับใบอนุญาต 
  

 บุคคลธรรมดา 
   นิติบุคคล 

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด/บริษัท   มูลนิธิในพุทธศาสนา/ การกุศลของวัด 
 มูลนิธิในคริสต์ศาสนา   มูลนิธิในศาสนาอิสลาม 
 อื่น ๆ (ระบุ).............................. 

 
๓. ข้อมูลสถานศึกษา 

 ๓.๑ ท่ีต้ัง   
  กทม.       ภูมิภาค 

  
๓.๒ ประเภทโรงเรียนสามัญศึกษา 
   ท่ัวไป   

    การกุศล     
 การศึกษาสงเคราะห์    การกุศลท่ีส านักพระราชวังเป็นผู้รับใบอนุญาต 
 การศึกษาพิเศษ    การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 
 การกุศลในพระบรมราชูปถัมภ์   การกุศลสอนศาสนาอิสลามของมูลนิธิ 
 อื่นๆ (โปรดระบุ)...................................        

   
 ๓.๓ จุดเน้น/โครงการพัฒนาทางภาษา 

 ไม่มี 
   มีจุดเน้น/โครงการพัฒนาทางภาษาคือ  (เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ)   
     อังกฤษ     จีน    
     ญี่ปุ่น     อื่นๆ (โปรดระบุ)........................... 
    

๓.๔ จ านวนห้องเรียนจ าแนกตามหลักสูตร 

ระดับชั้น 
จ้านวนห้องเรียน 

ไทย NP รวม 
เตรียมอนุบาล ๒ - ๒ 
อนุบาล ๑ ๒ ๒ ๔ 
อนุบาล ๒ ๔ ๒ ๖ 
อนุบาล ๓ ๔ ๒ ๖ 

รวม ๑๒ ๖ ๑๘ 
 
 



๘ 

 

๓.๕ จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามหลักสูตรและเพศ (ข้อมูล ณ วันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐) 

หลักสูตรโครงการ/ 
ระดับชั้น 

จ้านวนผู้เรียน 
ไทย NP 

รวม 
ชาย หญิง ชาย หญิง 

เตรียมอนุบาล ๑๖ ๑๘ - - ๓๔ 
อนุบาล ๑ ๒๔ ๒๒ ๑๕ ๑๕ ๗๖ 
อนุบาล ๒ ๔๓ ๔๕ ๑๓ ๒๓ ๑๒๔ 
อนุบาล ๓ ๔๘ ๔๘ ๒๒ ๒๒ ๑๔๐ 

รวม ๑๓๑ ๑๓๓ ๕๐ ๖๐ ๓๗๔ 
 
 
๓.๖ จ านวนนักเรียนลักษณะพิเศษ จ าแนกตามคุณลักษณะ 

 

รายการ 
จ้านวน (คน) 

เตรียมอนุบาล อนุบาล รวม คิดเป็นร้อยละ 

๑. ผู้เรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม - ๖ ๖ ๑.๕๓ 
๒. ผู้เรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ - ๒ ๒ ๐.๕๑ 
๓. ผู้เรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ - ๖ ๖ ๑.๕๓ 
๓.๑ ยากจน - - - - 
๓.๒ ด้อยโอกาส   - - - - 
๓.๓ อื่น ๆ (ระบุ).................................. - - - - 
๔. ผู้เรียนซ้ าชั้น ๒ ๒ ๔ ๑.๐๒ 
๕. ผู้เรียนที่ขาดเรียนมากกว่าร้อยละ ๕ ของเวลาเรียน (วัน)   
ตลอดปีการศึกษา 

๓๓ ๑๓๗ ๑๗๐ ๔๓.๑๕ 

๖. ผู้เรียนลาออกกลางคัน - ๒ ๒ ๐.๕๑ 
๗. ผู้เรียนที่ท าชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ๓ ๒๕ ๒๘ ๗.๑๐ 
๘. ผู้เรียนที่อยู่ในภาวะเสี่ยง (ยาเสพติด,ความรุนแรง,เอดส์ ฯลฯ) - - - - 
   

 ๓.๗  จ านวนนักเรียนท่ีมีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย  ๓๗๐  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๙๔.๖๙ 
 ๓.๘  จ านวนนักเรียนท่ีจบหลักสูตร  อ.๓  จ านวน ๑๔๐  คน    คิดเป็นร้อยละ   ๙๘.๕๙   
 ๓.๙  อัตราส่วนครู : นักเรียน  = ๑ : ๑๓ 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 

 

๔. ข้อมูลบุคลากร 
 จ านวนบุคลากรจ าแนกตามต าแหน่ง เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในต าแหน่ง  
 

ประเภทบุคลากร 
เพศ (คน)  

รวม 
ระดับการศึกษา (คน) ประสบการณ์ 

ในต้าแหน่ง (เฉลี่ย) (ปี) 
ชาย หญิง 

ต้่ากว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

ผู้รับใบอนุญาต - ๑ ๑ - - - ๑ ๓ 
ผู้จัดการ - ๑ ๑ - - - ๑ ๕ 
ผู้อ านวยการ - ๑ ๑ - - - ๑ ๑ 
รองผู้อ านวยการ - ๓ ๓ - ๒ ๑ - ๑ 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ๑ ๓ ๔ - ๓ ๑ - ๒ 
ผู้ช่วยผู้จัดการ ๑ - ๑ - - ๑ - ๖ 
ครู (บรรจุ) ๕๖ ๒๗๙ ๓๓๕ ๓ ๒๕๓ ๗๘ ๑ ๑๖ 
ครูพิเศษ/ครผูู้ช่วย (ไม่บรรจุ) - - - - - - - - 
ครูต่างประเทศ ๑๗ ๑๘ ๓๕ - ๓๑ ๓ ๑ ๑ 
พ่ีเลี้ยง - ๖ ๖ ๒ ๔ - - - 
บุคลากรทางการศึกษา ๑๐ ๑๑ ๒๑ - ๑๘ ๓ - ๓ 
นักการภารโรง ๓๓ ๖๐ ๙๓ ๙๑ ๒ - - ๑๓ 
คนขับรถ ๖ - ๖ ๖ - - - ๕ 
ยามรักษาความปลอดภัย ๙ ๑ ๑๐ ๑๐ - - - ๑๔ 
อื่นๆ (เจ้าหน้าท่ีสารสนเทศ) ๑ - ๑ - - ๑ - ๑ 

 

 - จ านวนครูที่จบปฐมวัย    ๒๐   คน  คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๙๗ 
 - จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด ๒๐ คน  คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๙๗ 

 
๕. ข้อมูลอาคารสถานที ่ 

อาคารเรียนจ านวน ๙   หลัง   อาคารประกอบจ านวน ๑๑ หลัง  
สระว่ายน้ า  ๓ สระ     สนามเด็กเล่น           ๔     สนาม   

 สนามแบดมินตัน  ๒     สนาม  ลานออกก าลังกาย  ๑ ลาน 
 สนามบาสเกตบอล       ๕    สนาม  ห้องเรียน  ๑๔๗ ห้อง 
 สนามวอลเล่ย์บอล       ๑   สนาม  ห้องสมุด   ๒ ห้อง 
 ห้องประชุม  ๘ ห้อง  หอประชุม  ๒ โรง 
 สนามฟุตบอล  ๑ สนาม  โรงอาหาร  ๓ โรง 
 สนามฟุตซอล  ๑ สนาม  ลู่วิ่ง ๒๐๐ เมตร  ๑ ลู่ 
 ห้องพยาบาล  ๔ ห้อง  ศาลาท่ีพัก  ๘ จุด 
 ลานอเนกประสงค์  ๔ แห่ง  หอพัก   ๒ หลัง 
 บ้านพักครู  ๒ หลัง  ห้องประกอบการเรียน ๕๐ ห้อง 
 ห้องน้ า   ๒๖๓ ห้อง  
  



๑๐ 

 

๖. ข้อมูลงบประมาณ 
 งบประมาณ (รับ-จ่าย) 
 

รายรับ บาท รายจ่าย บาท 
เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุนรายหัว) ๖๘,๓๗๑,๐๐๐ งบด าเนินการ/เงินเดือน - ค่าจ้าง ๑๓๒,๔๑๖,๐๐๐ 

เงินนอกงบประมาณ ๒๑๘,๘๒๗,๐๐๐ งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ๑๒๑,๓๓๐,๐๐๐ 
รวมรายรับ ๒๘๗,๑๙๘,๐๐๐ รวมรายจ่าย ๒๕๓,๗๔๖,๐๐๐ 

 
 งบด าเนินการ/เงินเดือนเงินค่าจ้าง     คิดเป็นร้อยละ    ๔๖.๑๑    ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    คิดเป็นร้อยละ    ๔๒.๒๕    ของรายรับ 
 
๗. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

๗.๑ อาชีพหลักของชุมชน  คือ    
  รับราชการ    ค้าขาย     เกษตรกร 
  รับจ้าง    ไม่มีอาชีพ     อื่น ๆ (ระบุ)……………….. 

๗.๒ ศาสนาท่ีชุมชนนับถือ  คือ    
  พุทธ    คริสต์     อิสลาม 
  ฮินดู    ซิกข์     อื่น ๆ……………………….. 

๗.๓ อาชีพหลักของผู้ปกครองส่วนใหญ่  คือ    
  รับราชการ    ค้าขาย     เกษตรกร 
  รับจ้าง    ไม่มีอาชีพ     อื่น ๆ (ระบุ)……………….. 

๗.๔ ศาสนาท่ีผู้ปกครองส่วนใหญ่นับถือ  คือ    
  พุทธ    คริสต์     อิสลาม 
  ฮินดู    ซิกข์     อื่น ๆ……………………….. 
 

๗.๕ รายได้เฉลี่ยของผู้ปกครองต่อครอบครัว  ๙๐,๐๐๐ –๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท ต่อป ี
 ๗.๖ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินท่ีเป็นท่ีรู้จักโดยท่ัวไป คือ ประเพณีรดน้ าด าหัววันสงกรานต์                     
            ประเพณียี่เป็ง  วันลอยกระทง 
 
๘. โอกาสและข้อจ้ากัดของโรงเรียน   
 ๘.๑ โอกาส/จุดแข็ง 

๑)   ครูปฐมวัยศึกษาจบวุฒิการศึกษาตรงตามสายงาน มีทักษะ วิธีการสอน และรู้หลักจิตวิทยาเด็กเป็นอย่างดี 

๒) สถานท่ีในอาคารเรียนมีสิ่งอ านวยความสะดวกครบถ้วน และมีสื่อ อุปกรณ์ ของเล่นเพื่อพัฒนาการเด็กตามวัย
อย่างเพียงพอต่อการใช้งาน  

๓) มีห้องประกอบภายในอาคารเรียนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็ก และมีพื้นท่ีท ากิจกรรมภายนอกอาคารเรียน ท้ัง
กิจกรรมกลางแจ้ง และกจิกรรมในร่ม 



๑๑ 

 

๔) ฝ่ายปฐมวัยเข้าร่วมสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ จึงมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆมากมาย
หลากหลายกจิกรรม ท าให้เด็กได้มีโอกาสได้แสดงออกถึงความสามารถของตนเอง 

 
 ๘.๒  อุปสรรค/จุดอ่อน 

๑) ขาดโรงอาหารนักเรียนส าหรับรับประทานอาหารเป็นสัดส่วน และปลอดแมลง 

๒) บริเวณอาคารเรียนเป็นพื้นท่ีต่ า เมื่อถึงฤดูฝนจะประสบปัญหาน้ าท่วมบริเวณโดยรอบอาคาร ท าให้ผู้ปกครองไม่
สามารถมาส่งได้ หรือต้องลุยน้ าเข้ามารับส่งเด็ก 

๓) จังหวัดเชียงใหม่มีโรงเรียนท่ีเปิดสอนระดับปฐมวัยเป็นจ านวนมาก ท าให้ผู้ปกครองบางส่วนเลือกท่ีจะให้เด็ก
เรียนท่ีโรงเรียนใกล้บ้าน 

 

 
๙. โครงสร้างหลกัสูตร 
   

การจัดการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย โรงเรียนดาราวิทยาลัย ก าหนดโครงสร้าง 
 ตามหลักสูตร การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช  ๒๕๔๖  ดังน้ี 
 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ช่วงอายุ อายุ ๒-๕ ป ี  

ประสบการณ์ส้าคญั สาระทีค่วรเรียนรู ้
    ด้านร่างกาย 

   ด้านอารมณ์และจิตใจ 

   ด้านสังคม 

   ด้านสติปัญญา 

 

   เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 

   เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคล และ 
สถานที่แวดล้อมเด็ก 

   ธรรมชาติรอบตัวเด็ก 

   สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก 

 

 
ระยะเวลา ข้ึนอยู่กับอายุเด็กที่เข้ารับการอบรมเลี้ยงดูและรับการศึกษา 

 
     เตรียมอนุบาล  อายุ ๒     ปี 
     อนุบาล     ๑  อายุ ๓     ปี 
     อนุบาล     ๒  อายุ ๔     ปี 
     อนุบาล     ๓  อายุ ๕     ปี 
 

       เวลาเรียน   ๑  ปีการศึกษา  (รวมเวลา   ๒๐๐  วัน)  แบ่งเป็น  ๒  ภาคเรียน 
 
 
 
 

 
 



๑๒ 

 

๑๐. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
 ๑)  - หอสมุดมีขนาด ๗๗๕ ตารางเมตร   
   จ านวนหนังสือในหอสมุด ๒๖,๘๖๔ เล่ม 
   การสืบค้นหนังสือและการยืม - คืน ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ 
   จ านวนนักเรียนท่ีใช้หอสมุด (นอกเวลาเรียน) ในปีการศึกษาท่ีรายงาน เฉล่ีย ๑๗๘ คน ต่อวัน   
   คิดเป็นร้อยละ ๓.๒๓ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ - มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
 

- ห้องสมุดประถมมีขนาด ๑๙๒ ตารางเมตร   
   จ านวนหนังสือในห้องสมุดประถมและตู้ห้องสมุดเคล่ือนท่ี ๙,๕๒๐ เล่ม 
   การสืบค้นหนังสือและการยืม - คืน ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ 

 จ านวนนักเรียนท่ีใช้ห้องสมุดประถม (นอกเวลาเรียน) ในปีการศึกษาท่ีรายงาน เฉล่ีย ๘๖ คน 
 ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๑.๕๖ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ - มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

 
๒)  ห้องปฏิบัติการมีท้ังหมด  ๕๐ ห้อง  ได้แก่ 

ห้องคอมพิวเตอร ์  ๙  ห้อง  ห้องวิทยาศาสตร ์  ๖ ห้อง 
ห้องศิลปะ  ๓  ห้อง  ห้องดนตร ี  ๗ ห้อง 
ห้องนาฏศิลป์  ๒  ห้อง           ห้องพยาบาล  ๔ ห้อง 
ห้องศาสนกจิ  ๑  ห้อง  ห้องแนะแนว  ๒ ห้อง 
ห้องพละ   ๑  ห้อง  ห้องลูกเสือ  ๑        ห้อง 
ห้องคหกรรม  ๓  ห้อง  ห้อง TBM  ๒ ห้อง 
ห้องอาเซียน  ๑  ห้อง  ห้องเรียนสเีขียว  ๑   ห้อง 

 ห้องมัลติมีเดีย  ๓  ห้อง  ห้องลีลาศ  ๑ ห้อง 
ห้อง Creative  ๑ ห้อง  ห้องเด็กพิเศษ  ๒ ห้อง 
ห้องศูนย์การเรียนรูต้ามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง   ๑  ห้อง     
 

๓) เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมใช้งานมีท้ังหมด ๗๙๓ เครื่อง 
 

คอมพิวเตอร ์ จ้านวน  (เครือ่ง) 
๑.  ใช้ในการเรียนการสอนและสืบค้นข้อมูล 
     ทางอินเทอร์เน็ตได้ 

๖๔๕ 

๒.  ใช้ในการบริหารและสืบค้นข้อมูล               
     ทางอินเทอร์เน็ตได้ 

๑๔๘ 

  

 จ านวนนักเรียนท่ีสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาท่ีรายงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 ของนักเรียนท้ังหมด 
 
 
 
 
 



๑๓ 

 

๔)  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
- สวนผักตามรอยพ่อเรียนรู้อย่างพอเพียง 
- ห้องเรียนสีเขียว 
- พิพิธภัณฑ์โรงเรียน 
- ห้องอาเซียน 
- ห้องดนตรี 
- ห้องนาฏศิลป์  
- ห้องส่งเสริมวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
- ห้องคอมพิวเตอร์ 
- ห้องอ่าน TBM 
- สระว่ายน้ า 
-  

๕) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
- หอประวัติศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่ 
- ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
- บิ๊กซี  สาขาดอนจั่น อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
- คริสตจักรท่ี ๑ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
- หอศิลป์วัฒนธรรมเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 
 

   ๖)  ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีสถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู  นักเรียน 
          ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

ล้าดับ
ที่ 

ช่ือ-สกุล/หน่วยงาน เรื่อง 
จ้านวน 
(ครั้ง) 

๑ รศ.วิชิต    ชมทวีวิรุตม์ เล่านิทานประกอบการวาดภาพ ๑ 
๒ เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ การดูแลรักษาสุขอนามัยส่วนตน  วิธีป้องกันโรคติดต่อต่าง ๆ 

การแปรงฟันที่ถูกวิธี 
๑ 

๓ คณะเทคนิคการแพทย์ สาขากิจกรรมบ าบัด จัดฐานกิจกรรมคริสต์มาสสุขสันต์ ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 

 

๑๑. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
 ๑๑.๑  ผลงานดีเด่น 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
สถานศึกษา 
 

โรงเรียนเอกชนท่ีมีการก่อตั้งมา 
เป็นระยะเวลา  ๑๐๐ ปีขึ้นไป 

ส านักงานคณะกรรมการสง่เสริม
การศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ 

โรงเรียนดีเด่น EGAT Green Learning 
Awards ๒๐๑๗ ระดับประเทศ โครงการ
โรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชน (ลดการใช้
พลังงานท่ีบ้านนักเรียน) ประเภทจ านวน
นักเรียน ๒,๐๐๐ คนขึ้นไป  โดยการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) รว่มกับ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 

โรงเรียนตน้แบบด้านการอนุรักษ์พลงังาน 
และสิ่งแวดล้อม  มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ า 
โครงการ Y Green School Award ครั้งที ่๔ 

มูลนิธ ิวาย.เอ็ม.ซี.เอ. เพื่อการพัฒนา
ภาคเหนือ 

สถานศึกษาท่ีส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ
เยาวชนต้นแบบด้านดนตรไีทย ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๐  

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวง
วัฒนธรรม 

เกียรติบตัร ใหค้วามร่วมมือจดัท าบอร์ด 
พระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์ 
พระบรมราชินนีาถในรัชกาลที่ ๙ ไปรว่มจดั
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ ์พระบรมราชนินีาถ ณ ห้องประชุม
เฉลิมพระเกียรต ิ ๘๐ พรรษา  
ศูนย์ราชการจังหวดัเชียงใหม่ อ าเภอเมือง  
จังหวดัเชียงใหม่ 

จังหวดัเชียงใหม่รว่มกับหนว่ยงาน
ราชการและเอกชน  

รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทองแดง 
จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
ระดับประถมศึกษาปีท่ี ๖   

ส านักงานคณะกรรมการสง่เสริม
การศึกษาเอกชน 

ครู 
น.ส.ศิริพรรณ   
น.ส.นราภรณ์   

 
พุทธิมา 
ขวัญเขียว 

วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เทคนิคการคิดวิเคราะห์ตามหลักปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 

นักเรียน 
นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 
โรงเรียนดาราวิทยาลัย จ านวน ๓๐ คน 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การแข่งขัน
Parade Kids Carnival ระดับอนุบาล  
ณ ศูนย์การค้า เซนทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่า
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ชิงถ้วย
ประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
โสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ  
ชิงชนะเลิศภาคเหนือ 

สมาคมเมโลเดียน ร่วมกับ กระทรวง 
ศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม 
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  
กลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทศ 

 



๑๕ 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน 
ด.ช.พัชรพิสิทธ์ิ         

 
ตันฑสุกิจ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ในการประกวด
เล่านิทาน " ลับสมองประลองปัญญา สรรหา
หนูน้อยนักเล่านิทาน  ครั้งที ่๑๒ " ชิงถว้ย
พระราชทานสมเด็จพระเทพรตันราชสดุา
สยามบรมราชกุมารี รอบคัดเลือกภาคเหนือ 
ณ  โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ไดร้ับ     
เกียรติบตัรพร้อมเงนิรางวลัและเป็นตัวแทน
ภาคเหนือไปแข่งท่ีกรงุเทพมหานคร  

บริษัทนิยมพานชิ 

ด.ช.พัชรพิสิทธ์ิ         ตันฑสุกิจ รางวัลชมเชยยอดเย่ียมการประกวด 
เล่านิทานประเภทเดี่ยว ระดับ ๔ - ๖ ปี 
ระดับประเทศ 

- ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
(TK Park) 
- มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก 
- คณะกรรมการนโยบายการพัฒนา
ระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (EEC) 
- นติยสาร Mother  &  Care 

ด.ช.พัชรพิสิทธ์ิ         ตันฑสุกิจ รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ การตรวจ
สุขภาพ 

บริษัทนิยมพานชิ 

ด.ญ.ญาณิษา   
ด.ญ.ธรรพ์นิชา   
ด.ช.สุภโชค   

เกิดคล้าย 
รองหานาม 
ไชยศร ี

รางวัลชนะเลศิระดบัเหรียญทองการปัน้ดนิ
น้ ามัน 

สมาคมโรงเรียนเอกชน จ.เชียงใหม่ 

ด.ญ.พริมา   เบลล์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๒ การประกวด
อาตี๋ไอที & อาหมวยอินเตอร ์

ศูนย์การค้าพันทิพย์ เชียงใหม่  

ด.ญ.แคร์ร่า   ลิม รางวัลเหรียญทองการแข่งขันสมาร์ทเบรน 
จินตคณติ ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครัง้ท่ี ๑๗  

สมาร์ท เบรน 

ด.ญ.ชัญญานุช   
ด.ญ.กัญญ์วรา   
ด.ญ.กุลธิดา   

จีระพงศ ์
แก้วเทพ
ยอดพิโล 

รางวัลเหรียญทองอันดับท่ี ๒ การสร้างภาพ
ด้วยการฉีก  ตัด  ปะ 

สมาคมโรงเรียนเอกชน จ.เชียงใหม่ 

ด.ช.รัชชต   ถ้วยเหล็ก ชนะเลศิการแข่งขัน Balance Bike  
miniopen ชาย อายุไม่เกิน ๓ ป ี 

The Fox mini circuit 

ด.ช.กฤปนนท์   จันต๊ะตึง รองชนะเลิศอันดบัท่ี ๒ การแข่งขัน Balance 
Bike รุ่นอายุ ๓ – ๔ ปีชาย 

Flipper Lamphun Championship 

ด.ญ.กฤชภร   ใจทาหล ี - ชนะเลศิการแข่งขนั Balance Bike  
รุ่น Open  อายุไม่เกิน ๔ ปี 
- ชนะเลศิรุน่ ๓ - ๔ ป ี หญิง 
- รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑  
รุ่นอายุ ๓ - ๓.๖ ปี 

ศูนย์การค้าแจ่มฟ้า ช้อปปิ้งมอลล์ 
จังหวดัล าพูน  

ด.ญ.กฤชภร   ใจทาหล ี ชนะเลศิอันดับท่ี ๓ รุ่นอายุ ๒ - ๓ ปี หญิง 
Phayao Blance Bike Hero ๒๐๑๘  
จ.พะเยา 

Phayao Blance Bike Hero ๒๐๑๘  
จ.พะเยา 

 



๑๖ 

 

๑๑.๒  งาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีประสบผลส าเร็จ 
ที่ ช่ือ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด้าเนินการ (ย่อๆ) ตัวบ่งชี้ความส้าเร็จ 

(จ้านวน/ร้อยละ) 
๑ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย - เพ่ือให้เด็กสามารถเล่น

และท างานร่วมกับผู้อื่นได้  
ยอมรับความคิดเห็น 
ปฏิบัติตามข้อตกลงภายใน
กลุ่มและเป็นผู้น า ผู้ตาม 
ที่ดี เพ่ือให้เด็กสนใจเรียนรู้
สิ่งรอบตัว  ซักถามอย่าง
ต้ังใจ และรักการเรียนรู้    
เพ่ือให้เด็กมีความคิดรวบ
ยอดเก่ียวกับสิ่งต่างๆ 
ที่เกิดจากประสบการณ์
การเรียนรู้ เพ่ือให้เด็ก 
มีความสามารถในการ
เรียนรู้และปฏิบัติโดยใช้ 
กระบวนการทาง 
วิทยาศาสตร์และ 
กระบวนการทาง 
คณิตศาสตร ์และเชื่อมโยง 
กับศาสตร์อื่นๆ  
ได้เหมาะสมกับวัย 
 

- โรงเรียนดาราวิทยาลัย ได้เข้าร่วม
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยซึ่งเป็น  
โครงการของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี ด าเนินการจัด
กิจกรรมให้นักเรียนตลอดปีการศึกษาใน
วิชาวิทยาศาสตร์และได้จัดฐานกิจกรรม
ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
เป็นฐานกิจกรรมการทดลองโดยการฝึก
ปฏิบัติจริง จ านวน ๑๗ ฐาน และจากการ
จัดกิจกรรมอย่างต่อเน่ืองท าให้เด็กมีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่าง
เหมาะสมกับวัย และโรงเรียนได้รับป้าย
พระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  
สยามบรมราชกุมาร ี
 

- นักเรียนชั้นอนุบาล
๑ ถึงชั้นอนุบาล ๓ 
จ านวน ๓๓๙ คน  
เข้าร่วมกิจกรรม  
จากการประเมิน 
ผลการร่วมกิจกรรม
พบว่าเด็กมากกว่า
ร้อยละ ๙๐ มีความ 
สามารถตาม        
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
จึงบรรลุผลทุก
ตัวชี้วัด 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 

 

๑๒. ผลการประเมินคุณภาพภายในปีที่ผ่านมา  
สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 
น้้าหนัก 
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ด้านที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ๒๐ ๑๙.๑๐ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย ๕ ๔.๗๘ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๒  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ ๕ ๔.๗๗ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๓  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ๕ ๔.๘๒ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๔  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ๕ ๔.๗๓ ดีเยี่ยม 
ด้านที่ ๒  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา   ๖๕ ๖๕ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๕  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิพล ๒๐ ๒๐ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๖  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและ             
เกิดประสิทธิผล 

๒๐ ๒๐ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่  ๗  แนวการจัดการศึกษา ๒๐ ๒๐ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่  ๘  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ี 
                     ก าหนดในกฎกระทรวง 

๕ ๕ ดีเยี่ยม 

ด้านที่ ๓ มาตรฐานด้านคุณภาพการสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู้ ๕ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๙  สถานศึกษามีการสร้าง สง่เสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา 
                    เป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้

๕ ๕ ดีเยี่ยม 

ด้านที่ ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ๕ ๕ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ 
                     และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัย 

๕ ๕ ดีเยี่ยม 

ด้านที่ ๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม ๕ ๕ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑๑  การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูป 
                      การศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพให้สูงข้ึน 

๕ ๕ ดีเยี่ยม 

คะแนนรวม ๑๐๐ ๙๙.๑๐ ดีเยี่ยม 
 

   สรุปภาพรวมของระดับการศึกษาปฐมวัย คะแนนท่ีได้  ๙๙.๑๐  ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 
 

นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติท่ีดี (Good practice) 
การเรียนการสอนหลักสูตร ORIGO Education หลักสูตรการเรียนการสอน ORIGO Education น้ี เป็นหลักสูตร

และวิธีการสอนจากประเทศออสเตรเลีย มุ่งเน้นการส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ การเรียน
การสอนในห้องเรียนครูชาวไทยใช้ภาษาอังกฤษประกอบการสอนตามข้ันตอนในหลักสูตร พร้อมสื่อการสอนท่ีทันสมัยและเกม
หลากหลายกิจกรรม เพื่อเร้าความสนใจเด็ก วัตถุประสงค์การเรียนการสอน ORIGO Education เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กๆ 
ท้ังด้าน EQ และ IQ ให้เด็กมีความรู้ความเข้าใจ เรียนสนุก เข้าใจง่ายไม่ท าให้เด็กเครียด และผลการพัฒนาเด็กมีพัฒนาการ
ทางการเรียนท่ีดีข้ึน 
 
 



๑๘ 

 

ส่วนที่ ๒ 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 

ผลการด้าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 

ด้านท่ี  ๑  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 

มาตรฐานที่ ๑  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  
 

ตัวบ่งชี้ 
จ้านวนนักเรียน
ท่ีอยู่ในระดับ ๓

ขึ้นไป 

จ้านวน
นักเรียน
ท้ังหมด 

ร้อยละท่ีได้ 
 

น้้าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ท่ีได้ 

๑.๑  มีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

๓๕๐ ๓๕๐ ๑๐๐ ๑ ๑ 

๑.๒  มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย ๓๕๐ ๓๕๐ ๑๐๐ ๑.๕ ๑.๕ 
๑.๓  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน ๓๕๐ ๓๕๐ ๑๐๐ ๑.๕ ๑.๕ 
๑.๔  หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค 

อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด 
๓๕๐ ๓๕๐ ๑๐๐ ๑ ๑ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑    ๕ ๕ 
  

 โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดยจัดประสบการณ์ โครงการ /กิจกรรม ดังนี ้
๑. กิจกรรม Safety  Body  Fit 
๒. กิจกรรมกรีฑาดาราวิทยาลัย กา้วไกลสู่ Thailand ๔.๐ 
๓. แผนการจัดประสบการณ์ดารารศัมี (กิจกรรมกลางแจ้ง)  การละเล่นไทย,  ฮูลาฮูป 
๔. สรุปผลพัฒนาการนกัเรียนรายบุคคล 
๕. ผลพัฒนาการนักเรียนรายบุคคล 
๖. กิจกรรมคลินิกสุขภาพ 
๗. กิจกรรมห้องเรียนสะอาด 
๘. กิจกรรมเฝ้าระวงัภาวะเสี่ยงต่อโรค 
๙. การฝึกปฏิบัติการอัคคีภัยและแผน่ดินไหว 
๑๐.  กิจกรรมมุมเสร ี

 

๑. วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนได้ส่งเสริมให้เด็กมีน้ าหนัก ส่วนสูง เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย  มีสุขนิสัย
ในการดูแลสุขภาพของตน หลีกเลี่ยงต่อภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด ดังนี้ 
 ส่งเสริมให้เด็กมีน้ าหนัก ส่วนสูง เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มีทักษะการเคลื่อนไหว โดยการจัดโครงการ       
เฝ้าระวังภาวะโภชนาการ ฝ่ายพยาบาล ได้ชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูงเด็กทุกคนภาคเรียนละ ๒ ครั้ง และท าการแปลผลโดยการ
เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข ถ้าพบเด็กที่มีปัญหาน้ าหนักเกิน หรือต่ ากว่าเกณฑ์ 



๑๙ 

 

จะแจ้งผลการประเมินพัฒนาการให้ผู้ปกครอง และครูประจ าชั้นรับทราบเพื่อร่วมมือกนัในการสง่เสริมพัฒนาการโดยมีการ
บันทึกวิธีการในการส่งเสริมพัฒนาการอย่างเป็นระบบ จัดกิจกรรม กรีฑาดาราวิทยาลัย  ก้าวไกล  สู่ Thailand ๔.๐ 
กิจกรรมวิชาเสริมประสบการณ์พิเศษ และกายบริหาร ๑๕ นาทีเพื่อสุขภาพ เพื่อให้เด็กทุกคนได้ร่วมกิจกรรมที่หลากหลาย 
ได้รับการพัฒนาให้มีร่างกายเจริญเติบโตสมวัย ให้เด็กได้ออกก าลังกายอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 
 ส่งเสริมให้เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน และรู้จักหลีกเลี่ยงต่อภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่ง
เสพติด โดยจัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์ดารารัศมี ท าแบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้ตามหน่วยการเรียนที่
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องการดูแลสุขอนามัยส่วนตน การรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ ครูประจ าชั้นและ
ครูผู้สอนวิชาเสริมประสบการณ์พิเศษมีการสรุปผลการพัฒนาเด็กเป็นรายบุคคลในแต่ละวัน และน ามาวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน จัดกิจกรรม Safety  Body  Fit  กิจกรรมเฝ้าระวังภาวะเสี่ยงต่อโรค  กิจกรรมห้องเรียนสะอาด  โดยจัด
ฐานกิจกรรมหลากหลายที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในทุกห้องเรียน ให้เรียนรู้อย่างมีความสุข และเน้นให้เด็กมีส่วนร่วมทุก
กิจกรรม 
 
๒. ผลการพัฒนา  
 จากการจัดกิจกรรม และประสบการณ์ต่างๆ อย่างหลากหลาย ต่อเนื่องตลอดปีการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีน้ าหนัก 
ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานมีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน หลีกเลี่ยงต่อภาวะ
เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย สิ่งเสพติด ส่งผลให้การประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑ อยู่ในระดับ  ดีเยี่ยม 
 
๓. แนวทางการพัฒนา 

จัดกิจกรรม เชิญผู้ปกครอง ชุมชน มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่อง สุขภาพ และการหลีกเลี่ยงภาวะที่เสี่ยง     
ต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติดให้กับเด็ก 
  



๒๐ 

 

มาตรฐานที่ ๒  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 
 

ตัวบ่งชี้ 
จ้านวนนักเรียน
ท่ีอยู่ในระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

จ้านวนนักเรียน
ท้ังหมด 

ร้อยละท่ีได้ 
 

น้้าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ท่ีได้ 

๒.๑  ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง ๓๕๐ ๓๕๐ ๑๐๐ ๑ ๑ 
๒.๒  มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก ๓๕๐ ๓๕๐ ๑๐๐ ๑ ๑ 
๒.๓  ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย ๓๕๐ ๓๕๐ ๑๐๐ ๑ ๑ 
๒.๔  ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และ 
       รักธรรมชาติ 

๓๕๐ ๓๕๐ ๑๐๐ ๒ ๒ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๒    ๕ ๕ 
 
 โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดยจัดประสบการณ์  โครงการ /กิจกรรม ดังนี ้

๑. กิจกรรมสิง่แวดล้อมดีชีวีมีสุข 
๒. กิจกรรมวันเด็กสุขสันต์ 
๓. กิจกรรมกรีฑาดาราวิทยาลัย กา้วไกลสู่ Thailand ๔.๐ 
๔. กิจกรรม STEM  for  Kids 
๕. กิจกรรม Fun with English 
๖. กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
๗. กิจกรรมสัปดาห์วชิาการและงานประจ าปี 
๘. กิจกรรมคุณธรรมน าหนูน้อย 
๙. กิจกรรม GLOBE  KIDS 
๑๐. กิจกรรมห้องเรียนสะอาด 
๑๑. กิจกรรมเรียนรู้พอเพียง ชีวิตเพียงพอ 
๑๒. กิจกรรมหนึ่งผลิตภัณฑ ์หนึ่งชั้นเรียน 
๑๓. แผนการจัดประสบการณ์สู่การเรียนรู้และแผนเสริมประสบการณ์วชิาพิเศษ 
๑๔. สรุปผลพัฒนาการนกัเรียนรายบุคคล 

 
๑. วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนส่งเสริมให้เด็กมีความร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง มั่นใจ และกล้าแสดงออก รู้จักควบคุม
อารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติดังนี้ 

 ส่งเสริมให้เด็กมีความร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง มั่นใจ และกล้าแสดงออก รู้จักควบคุมอารมณ์ได้
เหมาะสมกับวัย โดยจัดประสบการณ์ด้วยแผนการสอนดารารัศมี ในแต่ละวันจะจัดประสบการณ์ด้วยกิจกรรม ๖ หลัก 
ได้แก่ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมกลางแจ้ง  กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมการศึกษา  กิจกรรมเสรี 
และกิจกรรมสร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมวิชาเสริมประสบการณ์พิเศษ  กิจกรรมห้องเรียนสะอาด  กิจกรรมสร้าง
การเรียนรู้สู่ชุมชน กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  กิจกรรมSTEM For Kids กิจกรรมกรีฑาดาราวิทยาลัย  ก้าวไกลสู่ 
Thailand ๔.๐  กิจกรรมวันเด็กสุขสันต์  กิจกรรม Fun with English กิจกรรมสัปดาห์วิชาการและงานประจ าปี  และ



๒๑ 

 

กิจกรรมคุณธรรมน าหนูน้อย  ให้ได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความมั่นใจในตนเอง กล้าพูด กล้าแสดงออก
เหมาะสมกับวัยในทุกสถานการณ์ รู้จักควบคุมอารมณ์ของตนเองได้จนเป็นนิสัย 

 ส่งเสริมให้เด็กชื่นชมในศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ โดยจัดกิจกรรมการเต้นประกอบเพ ลง 
กิจกรรมกายบริหาร ๑๕ นาที กิจกรรมธนาคารขยะในโครงการสิ่งแวดล้อมดี ชีวีมีสุข ซึ่งมีการรับฝากกล่องนม และกล่อง
เครื่องด่ืม รวบรวมไปบริจาค ณ ห้างสรรพสินค้าบ๊ิกซี สาขาดอนจั่น เพื่อน าไปสมทบโครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสา
เพื่อนพึ่ง(ภา)ยามยาก จัดกิจกรรม GLOBE  Kids  เพื่อปลูกจิตส านึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติผ่านการส ารวจ 
สังเกต ลักษณะสภาพของอากาศและอุณหภูมิในแต่ละวัน  กิจกรรมสิ่งแวดล้อมดีชีวีมีสุข  กิจกรรมหนึ่งผลิตภัณฑ์       
หนึ่งชั้นเรียน เพื่อให้เด็กได้สร้างผลงานทางศิลปะในการประดิษฐ์ชิ้นงานต่างๆ  

 
๒. ผลการพัฒนา  
 จากการจัดกิจกรรม ประสบการณ์ต่าง ๆ อย่างหลากหลายและต่อเนื่องตลอดปีการศึกษาเพื่อให้เด็กมีความร่าเริง
แจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง มีความมั่นใจ และกล้าแสดงออก ควบคุมอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย ชื่นชมศิลปะ ดนตรี 
การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๒ อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
 
 ๓. แนวทางการพัฒนา 
 จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม และเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออก และไปร่วมการแข่งขันเพื่อแสดงศักยภาพภายนอก 
สถานศึกษาเพิ่มมากข้ึน 
 

  



๒๒ 

 

มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 
 

ตัวบ่งชี้ 
จ้านวนนักเรียน
ท่ีอยู่ในระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

จ้านวนนักเรียน
ท้ังหมด 

ร้อยละท่ีได้ 
 

น้้าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ท่ีได้ 

๓.๑  มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของ
พ่อแม่ ครูอาจารย์ 

๓๕๐ ๓๕๐ ๑๐๐ ๒ ๒ 

๓.๒  มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน ๓๕๐ ๓๕๐ ๑๐๐ ๑ ๑ 
๓.๓  เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ๓๕๐ ๓๕๐ ๑๐๐ ๑ ๑ 
๓.๔  ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและ

ศาสนาท่ีตนนับถือ 
๓๕๐ ๓๕๐ ๑๐๐ ๑ ๑ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๓    ๕ ๕ 
 

 โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดยจัดประสบการณ์ โครงการ /กิจกรรมดังนี ้
๑. กิจกรรมคุณธรรมน าหนูน้อย 
๒. กิจกรรมรักแม่ 
๓. กิจกรรมรักพ่อ 
๔. กิจกรรมไหว้คร ู
๕. กิจกรรมถวายเทียนพรรษา 
๖. กิจกรรมหนึ่งผลิตภัณฑ ์ หนึ่งชั้นเรียน 
๗. กิจกรรมสิง่แวดล้อมดีชีวีมีสุข 
๘. กิจกรรมสุขสนัต์วันคริสต์มาส 
๙. กิจกรรมกรีฑาดาราวิทยาลัย กา้วไกลสู่ Thailand ๔.๐ 
๑๐. กิจกรรมสรา้งการเรียนรูสู้่ชุมชน 

๑๑. กิจกรรมห้องเรียนสะอาด 

๑๒. กิจกรรม Big Cleaning Day 

๑๓. กิจกรรมถวายเทียนพรรษา 

๑๔. สรุปผลพัฒนาการนกัเรียนรายบุคคล 

 

๑. วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนส่งเสริมให้เด็กมีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อ แม่ ครูอาจารย์ มีความซื่อสัตย์สุจริต 
ช่วยเหลือ แบ่งปัน เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทย และศาสนาที่นับถือ ดังนี้ 
 ส่งเสริมให้เด็กมีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อ แม่ ครูอาจารย์ มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือ 
แบ่งปัน เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ โดยการจัดกิจกรรม รักแม่ รักพ่อ และไหว้ครู เพื่อให้แสดงความกตัญญูระลึกถึง
พระคุณของ พ่อ แม่ และครู กิจกรรมห้องเรียนสะอาด กิจกรรมมุมเสรี กิจกรรมหนึ่งผลิตภัณฑ์ หนึ่งชั้นเรียน เพื่อส่งเสริม
ให้เด็กปฏิบัติตามกฎระเบียบของห้องเรียน และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข จัดกิจกรรมสุขสันต์วัน
คริสต์มาสในการแสดงความเอื้อเฟื้อ ช่วยเหลือ แบ่งปัน โดยน าสิ่งของมาบริจาคให้แก่ผู้ยากไร้ น าของขวัญมามอบให้



๒๓ 

 

ต ารวจจราจรจากสถานีต ารวจภูธรแม่ปิง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน จัดกิจกรรมวันเด็ก  
สุขสันต์ และกิจกรรมท่องโลกกว้างเพื่อฝกึให้ปฏิบัติตามข้อตกลง ปฏิบัติตนเป็นผู้น า และผู้ตามที่ดี เล่น และท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ 
 ส่งเสริมให้เด็กประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทย และศาสนาที่นับถือ โดยการจัดกิจกรรมคุณธรรมน าหนูน้อย 
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา จัดประสบการณ์ด้วยแผนการจัดประสบการณ์ดารารัศมี ท าแบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้ตาม
หน่วยการเรียนรู้ จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์วิชาพิเศษ และจัดการสอนคริสตจริยธรรมทกุห้องเรียน เพื่อสนองนโยบาย
โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย 
 
๒. ผลการพัฒนา  
 จากการจัดกิจกรรม ประสบการณ์ต่างๆ โดยให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม จัดกิจกรรมให้เด็กมีวินัย รับผิดชอบ 
เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อ แม่ ครูอาจารย์ มีความซื่อสัตย์ ช่วยเหลือ แบ่งปัน เล่น และท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ประพฤติตน
ตามวัฒนธรรมไทย และศาสนาที่นับถือ ส่งผลให้การประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๓ อยู่ในระดับ  ดีเยี่ยม 
 
๓. แนวทางการพัฒนา 
 ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมทีส่่งเสริมให้ผู้เรียนมีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อ แม่ ครู
อาจารย์ มีความซื่อสัตย์ ช่วยเหลือ แบ่งปัน เล่น และท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทย และศาสนา   
ที่นับถือ ให้มากข้ึน 
 

  



๒๔ 

 

มาตรฐานที่ ๔  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
 

ตัวบ่งชี้ 
จ้านวนนักเรียน
ท่ีอยู่ในระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

จ้านวนนักเรียน
ท้ังหมด 

ร้อยละท่ีได้ 
 

น้้าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ท่ีได้ 

๔.๑  สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างต้ังใจ 
และรักการเรียนรู ้

๓๕๐ ๓๕๐ ๑๐๐ ๑ ๑ 

๔.๒  มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งต่าง ๆ  
       ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู ้

๓๕๐ ๓๕๐ ๑๐๐ ๑ ๑ 

๔.๓  มีทักษะทางภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย ๓๕๐ ๓๕๐ ๑๐๐ ๑ ๑ 

๔.๔  มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร ์

๓๕๐ ๓๕๐ ๑๐๐ ๑ ๑ 

๔.๕  มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ๓๕๐ ๓๕๐ ๑๐๐ ๑ ๑ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๔    ๕ ๕ 
 

 โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดยจัดประสบการณ์ โครงการ /กิจกรรมดังนี ้
๑.  กจิกรรมรักการอ่าน สร้างการเรียนรู ้
๒.  กจิกรรมสานสายใยสู่ลกูรัก 
๓.  กจิกรรมสัปดาห์วิชาการและงานประจ าปี 
๔.  กิจกรรม GLOBE KIDS 
๕.  กิจกรรมเรียนรู้พอเพียง ชีวิตเพียงพอ 
๖.  กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
๗.  ผลงาน Graphic Oganizers 
๘.  กจิกรรม Fun with English 
๙.  กจิกรรมสัปดาห์วิชาการและงานประจ าปี  
๑๐.  แผนจัดประสบการณ์สู่การเรียนรู ้ และแผนวชิาเสริมประสบการณ์พเิศษวิชาส่งเสริมวิทยาศาสตร์   
       - คณิตศาสตร์  
๑๑. กิจกรรม STEM  For  Kids 

๑๒. บันทึกหลงัการสอน 

๑๓. แผนจัดประสบการณ์สู่การเรียนรู้และแผนวชิาเสริมประสบการณ์พเิศษ 

๑๔. สรุปผลการประเมนิพัฒนาการนักเรียนรายบุคคล 

 

๑. วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนส่งเสริมให้เด็กสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างต้ังใจ และรักการเรียนรู้ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ 
สิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ มีทักษะทางภาษาเหมาะสมกับวัย มีทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ดังนี้ 



๒๕ 

 

 ส่งเสริมให้เด็กสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างต้ังใจ และรักการเรียนรู้ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ   
ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ โดยจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ และกิจกรรมกลางแจ้งเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งรอบตัว
จากประสบการณ์จริง มุ่งมั่นในการเรียนรู้ จัดกิจกรรม GLOBE  Kids เพื่อให้เด็กฝึกการส ารวจ สังเกตลักษณะของสภาพ
อากาศ และอุณหภูมิในแต่ละวัน ตลอดจนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในหลักสูตรของสถาบัน ORIGO  
Education จากประเทศออสเตรเลีย และฝึกให้เด็กมีทักษะการคิด คิดได้ Kids ดี With  Graphic  Organizers ( GO ) 

 ส่งเสริมให้เด็กมีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัยโดยจัดกิจกรรมมุมเสรี มีมุมประสบการณ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
เล่น และปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น ใช้ภาษาในการสื่อสารให้ผู้อื่นรับรู้ด้วยภาษา ท่าทาง การอ่าน การเขียน สัญลักษณ์ 
สะท้อนความคิด ความรู้สึก เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับวัย จากการใช้บทบาทสมมุติ   
จัดกิจกรรมรักการอ่าน สร้างการเรียนรู้ ด้วยการอ่านหนังสือจากแบบฝึกหัดอ่านในเวลาเช้าก่อนเคารพธงชาติ และได้รับ
ความร่วมมือจากผู้ปกครองในการขอยืมหนังสือไปส่งเสริมการอ่านให้ลูกที่บ้านร่วมด้วย นอกจากนี้ ยังฝึกให้เด็กมี
ความสามารถในการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย กิจกรรม STEM  
for Kids  เพื่อให้เด็กได้มองเห็นความสัมพันธ์ของแนวคิดต่างๆ ที่เป็นพื้นฐานการเชื่อมโยงข้อมูล รวมทั้งการประยุกต์ใช้
ความรู้ความเข้าใจในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ 

 ส่งเสริมให้เด็กถ่ายทอดความคิด สร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการ โดยใช้กิจกรรมหนึ่งผลิตภัณฑ์ หนึ่งชั้นเรียน 
โดยให้ครูแต่ละห้องด าเนินการจัดผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นการใช้กิจกรรมศิลปะในการประดิษฐ์ชิ้นงาน  โดยประดิษฐ์การ์ด
กิจกรรมรักแม่ - รักพ่อ และการเข้าร่วมแข่งขัน การป้ัน  การฉีก ตัด ปะ  การวาดภาพ ตามหน่วยงานที่ได้รับเชิญ 
 
๒. ผลการพัฒนา  
 จากการจัดกิจกรรม ประสบการณ์ อย่างหลากหลายและต่อเนื่องตลอดปีการศึกษาท าให้ผู้เรียนสนใจเรียนรู้สิ่ง
รอบตัว ซักถามอย่างต้ังใจ รักการเรียนรู้ และมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ มี
ทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีจินตนาการ และมีความคิด
สร้างสรรค์ ส่งผลให้การประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๔ อยู่ในระดับ  ดีเยี่ยม 
  

 ๓. แนวทางการพัฒนา 
 จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการคิดให้กับเด็กอย่างต่อเนื่อง เช่น   STEM for Kids , คิดได้ Kids ดี With  
Graphic Organizers (GO) และ การสอนคณิตศาสตร์ โดยใช้หลักสูตร ORIGO Education   

  



๒๖ 

 

ด้านท่ี  ๒ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา   

มาตรฐานที่  ๕  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิพล 
 

ตัวบ่งชี้ 
จ้านวนครู 

ท่ีอยู่ในระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

จ้านวนครู
ท้ังหมด 

ร้อยละท่ีได้ 
 

น้้าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ท่ีได้ 

๕.๑  ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของ
การจัดการศึกษาปฐมวัย และสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ 

 
๒๙ 

 
๒๙ ๑๐๐ ๒ ๒ 

๕.๒  ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้อง
กับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย 
สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบคุคล 

๒๙ ๒๙ ๑๐๐ ๒ ๒ 

๕.๓   ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก ๒๙ ๒๙ ๑๐๐ ๒ ๒ 
๕.๔   ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 
๒๙ ๒๙ ๑๐๐ ๒ ๒ 

๕.๕  ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการ
ของเด็กอย่างหลากหลาย และสรุปรายงาน
ผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง 

๒๙ ๒๙ ๑๐๐ ๒ ๒ 

๕.๖  ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตน
รับผิดชอบและใชผ้ลในการปรับการจัด
ประสบการณ์ 

๒๙ ๒๙ ๑๐๐ ๒ ๒ 

๕.๗  ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้
ตลอดเวลา 

๒๙ ๒๙ ๑๐๐ ๒ ๒ 

๕.๘  ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง ๒๙ ๒๙ ๑๐๐ ๒ ๒ 
๕.๙   ครูมีวุฒแิละความรู้ความสามารถในด้าน 
        การศึกษาปฐมวัย 

๒๙ ๒๙ ๑๐๐ ๒ ๒ 

๕.๑๐   ครูจัดท าสารนิทศัน์และน ามาไตร่ตรอง 
          เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก 

๒๙ ๒๙ ๑๐๐ ๒ ๒ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๕    ๒๐ ๒๐ 
 

โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดยการจัดประสบการณ์ โครงการ /กิจกรรม ดังน้ี 
๑.  หลักสูตรระดับปฐมวัย 
๒.  แผนการจัดประสบการณ์ดารารัศมี 
๓.  แผนการจัดประสบการณ์เด็กพิเศษ 
๔.  แบบบันทึกหลังสอน 
๕.  แบบบันทึกการสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม 
๖.  กิจกรรมพัฒนาแผนการจัดประสบการณส์ู่การเรียนรู้ 
๗.  กิจกรรมสื่อเด่นน่าใช้ 
๘.  กิจกรรมวิจัยช้ันเรียน 
๙.  กิจกรรมปฏิรูปการเรียนรู้ด้วย PLC 



๒๗ 

 

๑๐.  แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล 
๑๑.  วุฒิการศึกษาของครูระดับปฐมวัย  เกียรติบัตรการอบรม 
 

๑. วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนมีการส่งเสริมพัฒนาครู ให้มีความรู้ ความเข้าใจปรัชญา หลักการ จุดหมาย และสาระการเรียนรู้ในระดับ
ปฐมวัย จัดท าแผนประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
และการบริหารจัดการภายในช้ันเรียนท่ีส่งเสริมความมีวินัยของเด็ก ใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ีหลากหลาย มีการวัดผล และ
ประเมินพัฒนาการของเด็กครบท้ัง ๔ ด้าน และท าการวิจัยเพื่อพัฒนาหรือแก้ปัญหาเด็ก ดังน้ี 
 ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีความเข้าใจหลักการและธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย และ
จัดท าแผนประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย โดยจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  ใช้
แหล่งเรียนรู้ท้ังภายใน และภายนอกสถานศึกษา เพื่อเด็กจะได้รับการพัฒนาท้ังด้าน ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา ตามวัย ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล จัดการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดประสบการณ์ดารารัศมี โดยค านึงถึง
คุณลักษณะตามวัยของเด็ก และส่งเสริมวินัยเชิงบวกและยังจัดประสบการณ์ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีตลอดปีการศึกษา 
 ส่งเสริมให้ครูสังเกตพัฒนาการของเด็กเป็นรายบุคคล และประเมินพัฒนาการเป็นรายวัน / รายคาบ และน าผลการ
ประเมินมาสรุปเป็นภาพรวม  ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง จัดท าสารนิทัศน์ให้เห็นพัฒนาการทุกด้านของเด็กเป็นรายบุคคล เพื่อใช้
เป็นข้อมูลในการปรับเปลี่ยน และส่งเสริมพัฒนาการของเด็กได้อย่างถูกวิธี และรายงานผลพัฒนาการเด็กให้ผู้ปกครองได้รับ
ทราบเพื่อแก้ไข และส่งเสริมพัฒนาการเด็กร่วมกัน 
 ส่งเสริมให้ครูทุกคนจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ มีการผลิตสื่อการสอนท่ีมีคุณภาพใช้ในการสอน
ประสบการณ์แต่ละหน่วยการเรียนอย่างเหมาะสม ตอบสนองต่อความสนใจเหมาะสมกับวัยของเด็กอย่างครอบคลุม และมี
การพัฒนาอย่างต่อเน่ือง สนับสนุนให้ครูเข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองไม่น้อยกว่า ๔๐ ช่ัวโมง / ปี ครูทุกคนท างานวิจัยในช้ัน
เรียนภาคเรียนละ ๑ เร่ือง เพื่อแก้ปัญหา และพัฒนาเด็ก 
 ส่งเสริมให้ครูเป็นกัลยาณมิตรต่อผู้ปกครอง และเด็ก ร่วมมือกับผู้ปกครองดูแลเด็กอย่างทั่วถึง เป็นแบบอย่างท่ีดี และ
ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมในในการเป็นครู  
 
๒. ผลการพัฒนา 
 จากการท่ีให้ครูได้ท ากิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเน่ืองตลอดปีการศึกษาเพื่อให้ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติ
ของการจัดการศึกษาปฐมวัย สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย จนสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
สามารถบริหารจัดการช้ันเรียนท่ีสร้างวินัยเชิงบวก ใช้สื่อ เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก ใช้เครื่องมือ
การวัด และประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง จัดท าวิจัย และ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ท่ีตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการจัดประสบการณ์ จัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้
ตลอดเวลา มีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อเด็กและผู้ปกครอง มีวุฒิ และความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย และจัดท าสาร
นิทัศน์ เพื่อน ามาพิจารณาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก ส่งผลให้การประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี ๕ อยู่ในระดับ  ดีเย่ียม 
 
๓. แนวทางการพัฒนา 
 ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อ เทคโนโลยี และเทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย โดยการจัด / ส่งครูเข้าร่วมการอบรม ท้ังใน และ
นอกสถานศึกษาเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพครู 



๒๘ 

 

มาตรฐานที่ ๖  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 
 

ตัวบ่งชี้ ระดับท่ีได้ น้้าหนัก (คะแนน) คะแนนท่ีได้ 

๖.๑  ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

๕ ๓ ๓ 

๖.๒  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิด
ริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

๕ ๓ ๓ 

๖.๓  ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและ
ใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐาน
คิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 

๕ ๓ ๓ 

๖.๔  ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 

๕ ๓ ๓ 

๖.๕  ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ให้มีประสิทธิภาพ 

๕ ๓ ๓ 

๖.๖  ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการ
และเอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยเด็กเต็ม
ศักยภาพและเต็มเวลา 

๕ ๓ ๓ 

๖.๗  เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการ
บริหารจัดการศึกษาปฐมวัย 

๕ ๒ ๒ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๖  ๒๐ ๒๐ 
  
 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลโดยมีกิจกรรม / โครงการดังนี้ 

๑. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดาราวทิยาลยั  
๒. หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
๓. แผนปฏิบัติการประจ าปี 
๔. โครงสร้างการบริหารงาน 
๕. การอบรม และพัฒนาครูระดับปฐมวัย 
๖. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารภายใน 
๗. คู่มือก าหนดหน้าที่งานบุคลากรโรงเรียนดาราวิทยาลัย 
๘. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
๙. การพัฒนาศักยภาพครู 
๑๐.  ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานด้านต่างๆ 
๑๑.  กิจกรรมการเยี่ยมบ้านเด็ก 
๑๒.  งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๑๓.  แบบประเมินความพึงพอใจ และความคิดเห็นของผู้ปกครอง 

 

 



๒๙ 

 

๑. วิธีการพัฒนา 
 ผู้บริหารเข้าใจปรัชญา และหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย ด าเนินการให้จัดการศึกษาระดับปฐมวัย โดยยึด
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ เป็นแนวทางในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นการจัดการศึกษาแบบ
องค์รวม เพื่อให้เด็กมีความพร้อมทั้ง ๔ ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ / จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา 
ผู้บริหารได้เห็นความส าคัญในการจัดการศึกษา มุ่งเน้นให้ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดอบรม
เชิงปฏิบัติการ ORIGO  Education  อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ศาสตร์และศิลป์ดูแลนักเรียนแบบมืออาชีพ เพื่อให้ครูได้
น าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน อนุมัติงบประมาณเพื่อจัดกิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีความคิดริเริ่ม และเป็นผู้น าในการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศที่จ าเป็นมาใช้ในการวางแผน และพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและ
ชุมชน กระตุ้นให้ครูทุกคนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาร่วมกันอย่างมีคุณภาพ  เสริมความรู้ด้านวิชาการให้แก่ครูเพื่อให้มี
ความรู้ความเข้าใจ และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ให้แรงเสริมด้วยการยกย่อง ชมเชย ให้ก าลังใจ สนับสนุน
งบประมาณในการด าเนินกิจกรรม มีการบริหารงานโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชนเป็นส่วน
หนึ่งในการพัฒนาส่งเสริมสถานศึกษาร่วมกัน มีการหารือแนวทาง น ามาวางแผน และติดตามความก้าวหน้า 
 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ การศึกษาได้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการจัด
โครงสร้าง และระบบการบริหารงานอย่างมีคุณภาพ จัดให้มีครู / พี่เลี้ยง ดูแลเด็กครบทุกห้องเรียน และมีเพียงพอกับ
จ านวนเด็กตามเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด สามารถขับเคลื่อนการด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการให้บรรลุ
เป้าหมาย มีการติดตามตรวจสอบอย่างเป็นระบบ และสม่ าเสมอ ผู้บริหารยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ        
มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ใช้ระบบคุณธรรมในการรับฟังปัญหา มีความมุ่งมั่นในการบริหารเพื่อประโยชน์ของเด็กเป็น
ส าคัญ ส่งผลให้เด็ก ผู้ปกครอง ชุมชน พึงพอใจต่อผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย 
 
๒. ผลการพัฒนา 
 จากการจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษาท าให้ผู้บริหารเข้าใจปรัชญา และหลักการจัดการศึกษา
ปฐมวัย มีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม และ      
ใช้ข้อมูลการประเมินผล หรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ บริหารจัดการ การศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีคุณภาพ ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา
ทางวิชาการ และเอาใจใส่การจัดการศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจในการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย ส่งผลให้การ
ประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๖ อยู่ในระดับ  ดีเยี่ยม 
 
๓. แนวทางการพัฒนา 
 จัดท าโครงการ / กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจ า ปีของแต่ละฝ่าย ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา เพื่อให้สามารถพัฒนาโรงเรียนให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
 



๓๐ 

 

มาตรฐานที่  ๗  แนวการจัดการศึกษา 
 
 

ตัวบ่งชี้ ระดับท่ีได้ น้้าหนัก (คะแนน) คะแนนท่ีได้ 

๗.๑  มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
และน าสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕ ๔ ๔ 

๗.๒  มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย
ตระหนักและเข้าใจหลักการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

๕ ๔ ๔ 

๗.๓  จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และ
ความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 

๕ ๔ ๔ 

๗.๔  สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือ
กับผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถ่ิน 

๕ ๔ ๔ 

๗.๕  จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็ก 
       อย่างรอบด้าน 

๕ ๔ ๔ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๗  ๒๐ ๒๐ 
 

 โรงเรียนได้ด าเนินการจัดการศึกษาโดยมีโครงการ / กิจกรรม ดังนี้ 
 ๑.   หลักสูตรสถานศึกษา / แบบประเมินหลักสูตรสถานศึกษา 

๒.   แผนการจัดประสบการณ์ดารารัศม ี
๓.   สถานที่แหลง่เรียนรู ้ 
๔.   สรุปรายงานผลการประเมินหลักสูตร 
๕.  แบบประเมินหลักสูตร 
๖.  กจิกรรมสื่อเด่นนา่ใช ้
๗.   กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนด้วย ICT 
๘.   กิจกรรมบ้านนกัวิทยาศาสตร์น้อย 
๙.   การจัดท า SWOT 
๑๐. นิเทศการสอนแบบกัลยาณมิตร 
๑๑. สัปดาห์วิชาการ และงานประจ าปี 
๑๒.  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๑๓.  ปฏทิินปฏิบัติการแผนกปฐมวัย 
๑๔.  รายงานสรุปบันทึกผลการด าเนินงานกิจกรรมต่างๆ (PDCA) 
๑๕.  สมุดสื่อสารระหวา่งบ้านและโรงเรียน 
๑๖.  กจิกรรมเสริมประสบการณ์ 
 
 

  
 



๓๑ 

 

๑. วิธีการพัฒนา            

  โรงเรียนได้มีการจัดการศึกษา โดยให้ทุกฝ่ายร่วมกันจัดท าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เตรียม

ความพร้อมให้กับเด็กที่เหมาะสมกับวัย ซึ่งน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน มีการ

ประเมินผลพัฒนาการเด็ก นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาหลักสูตรทกุปีการศกึษา มีระบบกลไกที่ให้ผู้มีส่วน

ร่วมทุกฝ่ายเข้าใจหลักการจดัการศกึษาปฐมวัย ผ่านการประชุม การแจ้งผ่านเอกสาร เพื่อรับทราบความเข้าใจให้เป็นไปใน

ทิศทางเดียวกัน ส่งเสริมให้มีโครงการ กิจกรรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม และแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน 

และท้องถ่ิน โดยเชิญผู้ปกครอง ชุมชน และน าภูมิปัญญาท้องถ่ินเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่เด็ก 

น าเด็กไปร่วมกิจกรรมกับชุมชน โดยเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรม กิจกรรมธนาคารขยะใน

โครงการสิ่งแวดล้อมดี ชีวีมีสุข ซึ่งมีการรับฝากกล่องนมและกล่องเครื่องด่ืม รวบรวมไปบริจาค ณ ห้างสรรพสินค้าบ๊ิกซี 

สาขาดอนจั่น เพื่อน าไปสมทบโครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก นอกจากนี้ ยังได้จัดสิ่งอ านวย

ความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน โดยจัดแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งใน และนอกห้องเรียน ตลอดจนมีสื่อ 

อุปกรณ์การสอนในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กอย่างครบถ้วน  

๒.  ผลการพัฒนา  
 โรงเรียนดาราวิทยาลัยแผนกปฐมวัยได้ด าเนินงานแนวการจัดการศึกษาด้านการจัดท าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ของสถานศึกษาและน าสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดระบบ กลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจ
หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย การมี
ส่วนร่วม และแสวงหาความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถ่ิน ตลอดจนจัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็ก
อย่างรอบด้าน จึงท าให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๗ อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
  
๓.  แนวทางการพัฒนา 
 จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะด้าน สื่อ เทคโนโลยี เพื่อเตรียมเด็กเข้าสู่ระบบ
การศึกษา Thailand ๔.๐ ต้ังแต่ระดับปฐมวัย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๒ 

 

มาตรฐานที่  ๘  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก้าหนดในกฎกระทรวง 
 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ น้้าหนัก (คะแนน) คะแนนที่ได้ 

๘.๑  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของ 

       สถานศึกษา   
๕ ๑ ๑ 

๘.๒  จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการ 
       ศึกษาของสถานศึกษาที่ 

๕ ๑ ๑ 

๘.๓  จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศ 
        ในการบริหารจัดการ 

๕ ๑ ๑ 

๘.๔  ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน 
       คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ 
       สถานศึกษา 

๕ ๐.๕ ๐.๕ 

๘.๕  น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก 
        ไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง 
        ต่อเน่ือง 

๕ ๐.๕ ๐.๕ 

๘.๖  จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมิน 
        คุณภาพภายใน 

๕ ๑ ๑ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๘  ๕ ๕ 
 

 โรงเรียนดาราวิทยาลัยระดับปฐมวัย ได้ด าเนินการด้านการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวงโดยมีโครงการ / กิจกรรม ดังนี้ 

๑. มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  
๒. คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษา 
๓. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๔. แผนปฏิบัติการประจ าปี 
๕. ระบบข้อมูลสารสนเทศในการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
๖. การติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
๗. รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
๘. การจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๙. การเผยแพร่ผลงานสูชุ่มชมผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน 
๑๐.  หลักสูตรสถานศึกษา 
๑๑.  ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
๑๒.  การน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในและภายนอกมาพัฒนา 
๑๓.  ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อด าเนินการจัดกจิกรรมต่าง ๆ  

 
 

 

 



๓๓ 

 

๑.  วิธีการพัฒนา           
 มีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนซึ่งได้ก าหนด ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ วัตถุประสงค์ของ
การจัดต้ังสถานศึกษา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของสถานศึกษา จัดท ามาตรฐานการศึกษาในระดับปฐมวัย โดยการน า
มาตรฐานของกระทรวงศกึษาธิการ การศึกษาปฐมวัย และมาตรฐานการศกึษาปฐมวัย ของส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศกึษา (สมศ.) จ านวน ๑๑ มาตรฐาน จัดท าคู่มือประกับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนดาราวิทยาลัย
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ 
 มีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติ   จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
แผนกปฐมวัย ทั้งด้านวิชาการ และด้านกิจการนักเรียน  จัดท าค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการจัดกิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี ครบทุกกิจกรรม จัดท าสรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม ด้วยระบบวงจรคุณภาพ PDCA 
 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศในการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กในแต่ละปีการศึกษา มีการบันทึ ก    
เก็บรวบรวมข้อมูลด้านสุขภาพของเด็กให้เป็นปัจจุบัน บริหารจัดการงานสารสนเทศให้บุคลากรภายในโรงเรียนรับรู้    
ผ่าน E-office จัดส่งรูปภาพกิจกรรมที่จัดข้ึนตามแผนปฏิบัติการประจ าปีให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์เพื่อน าไปเผยแพร่สู่ชุมชน 
ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน มีการประชาสัมพันธ์ และจัดท าข้อมูลข่าวสารการบริหารจัดการด้านต่างๆ ผ่านระบบ
สารสนเทศ 
 จัดให้มีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง โดยฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  
มีการติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาปีการศึกษาละ ๒ ครั้ง โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม มีการ
ตรวจสอบถ่วงดุล โดยคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา / ผู้แทนผู้ปกครอง และมีการรายงานผลการประเมินตนเอง    
เพื่อน าเสนอผลของการประกันคุณภาพการศึกษาต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ / ต้นสังกัด ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง และมีการ
น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน และภายนอกมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
     

๒. ผลการพัฒนา  
 โรงเรียนดาราวิทยาลัย แผนกปฐมวัย มีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจดัการศกึษา จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และ
ใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษา น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน และภายนอกไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และน าไป
จัดท ารายงานประจ าปี ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๘ อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
  

๓. แนวทางการพัฒนา 

         ปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูลสารสนเทศของปฐมวัยให้สมบูรณ์ และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับปฐมวัย ให้มีการส่ง และเก็บข้อมูลผ่านทางสื่อเทคโนโลยี 

 

 

 

 

 



๓๔ 

 

ด้านท่ี  ๓  มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ ๙  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ น้้าหนัก (คะแนน) คะแนนที่ได้ 

๙.๑  เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก
และบุคลากรในสถานศึกษา 

๕ ๒.๕ ๒.๕ 

๙.๒  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายใน
สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว 
ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

๕ ๒.๕ ๒.๕ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๙  ๕ ๕ 
 

 โรงเรียนดาราวิทยาลัยระดับปฐมวัย มีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
โดยมีโครงการ / กิจกรรม ดังนี ้

๑.  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดาราวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ 
๒.  หลักสูตรโรงเรียนดาราวทิยาลัย 
๓.  แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๐ 
๔.  แผนผงัโรงเรียน 
๕.  แผนผงัอาคารเรียน อนุสรณ์ ๑๑๕ ปี 
๖.  ระบบไฟฟา้ / เครื่องปรับอากาศ / อุปกรณ์ดับเพลิง 
๗.  ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน 
๘.  ข้อมูลทั่วไปของแผนกปฐมวัย 
๙.  กจิกรรมการเรียนการสอน 
๑๐.  ห้องเรียนและห้องเสริมประสบการณ์พิเศษ 
๑๑.  รายงานผลการด าเนินงานกจิกรรมต่าง ๆ ที่เกีย่วข้อง 
๑๒.  กจิกรรมพิเศษต่าง ๆ 
๑๓.  สมุดสื่อสารระหวา่งบ้านกับโรงเรียน 
๑๔.  ไดอารีเศรษฐกจิพอเพียง 
๑๕.  เอกสารหลักฐาน กจิกรรมภายในและภายนอกโรงเรียน 
๑๖.  กจิกรรมปฏิรูปการเรียนรู้ด้วย PLC 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 

 

๑. วิธีการพัฒนา           
 โรงเรียนได้สร้าง ส่งเสริม ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยการสร้าง และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาให้เกิดประโยชน์สงูสุด สนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ของเด็ก มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กร
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการประสานความเข้าใจในองค์กร เกิดความเชื่อมโยง ความร่วมมือระหว่างโรงเรียน และองค์กรต่างๆ 
ดังนี้ 
 มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก และบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้ง
ผู้เกี่ยวข้อง โดยค านึงถึงองค์ประกอบในเรื่องความสะอาด ถูกสุขลักษณะ ความปลอดภัย ความสวยงาม มีการบ ารุงรักษา
ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไป ตกแต่งบริเวณและสนาม รวมถึงงานจราจรและระบบ
รักษาความปลอดภัย ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด พื้นที่สีเขียว และสิ่งอ านวยความสะดวกเพียงพอกับความ
ต้องการของครู บุคลากร และเด็ก โดยมีการวางผังพื้นที่เพื่อเอื้อต่อการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด มีการจัด และใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งใน และนอกสถานศึกษา เพื่อตอบสนองกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็ก    
มีการประสานกับชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ และความร่วมมือจากชุมชน องค์กร ในการจัด
กิจกรรมต่างๆ ได้รับความร่วมมือจากสมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมนักเรียนเก่า ชุมชน และองค์กรต่างๆ รวมถึงการใช้
บริการโรงเรียนเป็นแหล่งในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

๒.  ผลการพัฒนา  

 โรงเรียนดาราวิทยาลัย แผนกปฐมวัย มีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้เป็น

แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก และบุคลากรในสถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา 

ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ผลการประเมิ นคุณภาพมาตรฐานที่ ๙ อยู่ในระดับ        

ดีเยี่ยม 

 

๓.  แนวทางการพัฒนา 

 ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และ

องค์กรที่เกี่ยวข้องมากย่ิงข้ึน และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการท ากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้    

ของเด็ก 

 

 

 

 

 

 

 



๓๖ 

 

ด้านท่ี  ๔  มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๑๐  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัดการศึกษา 
   ปฐมวัย 
 

 

 โรงเรียนดาราวิทยาลัยระดับปฐมวัย มีการพัฒนามาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ให้บรรลุเป้าหมาย
ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยมีโครงการ / กิจกรรม ดังนี ้

๑.  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดาราวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๖๑ 
๒.  แผนปฏิบัติการประจ าปี ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
๓.  คู่มือปฏิบัติงานครูโรงเรียนดาราวทิยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ( อัตลักษณ์, วิสัยทศัน,์ พันธกิจ, ค าขวัญของ  
      โรงเรียน) 
๔.  รายงานผลการวิเคราะห์พัฒนาการนักเรียนตามมาตรฐานโรงเรียนดาราวทิยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
๔.  โครงการ/กิจกรรมที่สง่เสริมอัตลกัษณ์ของโรงเรยีน 

สุขภาพเลิศ 
๑. กิจกรรม Safety body fit 
๒. กิจกรรมกรีฑาดาราวทิยาลัย 
๓. กิจกรรมห้องเรียนสะอาด 
๔. กิจกรรม  Big Cleaning Day 
๕. กิจกรรมผลการประเมินภาวะโภชนาการ 
๖. กิจกรรมคลินคิสุขภาพ 
๗. กิจกรรมสิ่งแวดล้อมดีชีวีมีสุข 
๘. กิจกรรมรายงานสุขภาพนักเรียน 

ปัญญาล้้า 
  ๑. กิจกรรมพัฒนาการจัดประสบการณ์สู่การเรียนรู ้

๒. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
๓. กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
๔. กิจกรรมสานสายใยสู่ลูกรัก   
๕. กิจกรรมสรา้งการเรียนรูสู้่ชุมชน 
๖. กิจกรรมท่องโลกกว้าง 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ น้้าหนัก (คะแนน) คะแนนที่ได้ 

๑๐.๑  จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตาม  
          เป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการ 

          จัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 

 
๕ 

 
๓ ๓ 

๑๐.๒  ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ๕ ๒ ๒ 
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๐  ๕ ๕ 



๓๗ 

 

๗. กิจกรรม STEM for Kids 
๘. กิจกรรมหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งชัน้เรียน 
๙. กิจกรรมสัปดาห์วชิาการและงานประจ าปี 
๑๐. กิจกรรมรักการอ่านสรา้งการเรียนรู ้
๑๑. กิจกรรม Globe Kids 
๑๒. กิจกรรม Fun with English 
๑๓. กิจกรรมปฏิรูปการเรียนรู้ด้วย PLC (Professional Learning Community) 
๑๔. กิจกรรมวิจัยชั้นเรียน 
๑๕. กิจกรรมสื่อเด่นนา่ใช ้
๑๖. กิจกรรมวิเคราะห์พัฒนาการนักเรียน 

คุณธรรมเย่ียม 
๑. กิจกรรมสิ่งแวดล้อมดี ชีวีมีสุข  
๒. กิจกรรมเรียนรูพ้อเพียงชีวิตเพียงพอ 
๓. กิจกรรมถวายเทียนพรรษา 
๔. กิจกรรมเพื่อลูกรัก  
๕. กิจกรรมคุณธรรมน าหนูน้อย 
๖. กิจกรรมรักพ่อ 
๗. กิจกรรมรักแม ่
๘. กิจกรรมสุขสนัต์วันคริสต์มาส 
๙. กิจกรรมวันเด็กสุขสันต์ 
๑๐. กิจกรรมไหวค้ร ู
๑๑. กิจกรรมเรียนรู้พอเพียง ชีวิตเพียงพอ 
๑๐. กิจกรรมรีทรีตคณะครูครสิเตียน 
๑๑. กิจกรรมฟืน้ฟจูิตใจ 
๑๒. รายชื่อผู้ให้ข้อคิดในหอประชุม 
๑๓. แผนการจัดการเรียนรู้ คริสต์จริยธรรม อ.๑-๓ 
๑๔. บันทึกหลังการสอนคริสต์จริยธรรม อ.๑-๓ 
๑๕. ตัวอย่างสมุดปฏิบัติการครสิต์จริยธรรม อ.๑-๓ 

 

๑.  วิธีการพัฒนา           

 โรงเรียนดาราวิทยาลัยระดับปฐมวัย ได้ด าเนินงาน โครงการ /กิจกรรม เพื่อส่งเสริมเด็กให้บรรลุตาม ปรัชญ า 

วิสัยทัศน์ จุดเน้น เป้าหมาย และกลยุทธ์ของระดับปฐมวัย ดังนี้      

 ๑.๑ ผู้บริหาร ครู บุคลากร ชุมชน และองค์กรภายนอก มีส่วนร่วมในการก าหนดแผนปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ และจุดเน้นของโรงเรียน ๕ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียนให้เป็น

องค์กรแห่งการเรียนรู้  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ตามหลักสูตรมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน  



๓๘ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตามหลัก

คริสต์ศาสนา และยุทธศาสตร์ที่ ๕  ส่งเสริมการพัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 ๑.๒  การด าเนินงานตามโครงการ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา   

 ๑.๓  บุคลากร  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และเด็ก มีการปฏิบัติงาน โครงการ ได้อย่างครบถ้วนตามแผนปฏิบัติงาน

 ๑.๔  มีการนิเทศและก ากับติดตามตรวจสอบการด าเนินงานตามโครงการอย่างสม่ าเสมอโดยใช้วงจรคุณภาพ  

                  PDCA            

 ๑.๕  มีการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่สนับสนุน ส่งเสริมเด็กให้บรรลุตามปรัชญา  

        เป้าหมาย วิสัยทัศน์และจุดเน้นของโรงเรียน 
 

 

๒.  ผลการพัฒนา 

 โรงเรียนดาราวิทยาลัยระดับปฐมวัยมีการพัฒนามาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายตาม

ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจดัการศึกษาปฐมวัย ส่งผลให้เป็นที่ยอมรับของชุมชนและท้องถ่ิน เป็นแหล่งศึกษาดูงาน

ทั้งสถานศึกษาในจังหวัด และ ต่างจังหวัด อีกทั้งเป็นที่ยอมรับของมหาวิทยาลัยราชภั ฏเชียงใหม่ ในการส่งนักศึกษา

วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย มาฝึกประสบการณ์วิชาชพีครตูลอดปีการศึกษาจ านวน ๔ คน ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐาน

ที่ ๑๐ อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 

 

๓.  แนวทางการพัฒนา 

 จัดโครงการ  กิจกรรมให้หลากหลายมากย่ิงข้ึนเพื่อพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และ
จุดเน้นการจัดการศกึษาปฐมวัยของสถานศกึษา โดยเน้นในเรื่องของการมุ่งสู่ความเป็นสากล และ เพิ่มการทดลองวิจัยทาง
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙ 

 

ด้านท่ี ๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม  

มาตรฐานที่ ๑๑  การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 
 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ น้้าหนัก (คะแนน) คะแนนที่ได้ 

๑๑.๑  จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตาม 

          นโยบายเก่ียวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 
๕ ๓ ๓ 

๑๑.๒  ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ๕ ๒ ๒ 
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๑  ๕ ๕ 

 

 โรงเรียนดาราวิทยาลัยระดับปฐมวัย มีการพัฒนามาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริมการพัฒนาสถานศึกษาตาม
นโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น โดยมีโครงการ / กิจกรรม ดังนี้ 

๑. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดาราวทิยาลยั  
๒. แผนปฏิบัติการประจ าปี 
๓. หลักสูตรเตรียมอนุบาล 
๔. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนดาราวทิยาลัยระดับปฐมวัย 
๕. มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  
๖. บันทึกการประชุมงานวิชาการ และกจิการนักเรียน 
๗. บันทึกการนิเทศติดตามตรวจสอบผลการด าเนนิงาน 
๘. กิจกรรม  STEM for Kids 
๙. รูปภาพกิจกรรม และผลงาน Graphic Organizer 
๑๐.   กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตรน์้อย 
๑๑.   กิจกรรมรักการอ่าน สร้างการเรียนรู ้
๑๒.   กิจกรรมบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
๑๓.   รายงานผลการด าเนินการโครงการ /กจิกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 
๑.  วิธีการพัฒนา 
 ๑.  ระดับปฐมวัยได้ ศึกษา วิเคราะห์และใช้ข้อมูลสารสนเทศด้านนโยบายของต้นสังกัดตามแนวทางปฏิรูป
การศึกษา แนวทางการจัดการศกึษาปฐมวัย มาจัดท าแผนงาน โครงการ  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย 
โดยปฏิบัติตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดาราวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๖๑ซึ่งสนองตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาของชาติ  
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย อย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา  
 ๒. มีข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด โดยการเปิดท าการสอนในระดับอนุบาล๑ ถึง
ระดับชั้นอนุบาล ๓ รับเด็กช่วงอายุ ๓-๕ ปี จัดการศึกษาโดยเน้นการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีพัฒนาการครบทั้ง ๔ 
ด้าน คือด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ ด้านสังคมและ ด้านสติปัญญา  
 ๓. มีโครงการ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการจดัการศกึษาปฐมวัยที่จดัข้ึนโดยฝ่ายวิชาการ และ กิจการนักเรียน โดย
มีโครงการที่เด่นชัด ตอบสนองนโยบายตามแนวทางปฏิรูปการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 



๔๐ 

 

  ๓.๑  โครงการ/กิจกรรม ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ที่พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่  
ที่มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
   ๑)  รักการอ่าน สร้างการเรียนรู้ 
   ๒)  บ้านนักวิทยาสตร์น้อย 
   ๓)  แผนการจัดประสบการณ์ดารารัศมี ( Dara TBM) 
  ๓.๒ มีโครงการ/กิจกรรม ที่โดดเด่นตอบสนองนโยบายตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา อย่างต่อเนื่องตลอดปี
การศึกษาคือจ านวน ๒ โครงการคือ 
   ๑)  STEM for Kids  
   ๒)  คิดได้ Kids ดี with Graphic Organizer  
  ๓.๓ พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจสู่สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชนและทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาคือ 
   ๑)  ให้ผู้ปกครองเครือข่าย และชุมชนคือองค์การบริหารส่วนต าบลสุเทพ เข้ามามีส่วนร่วมในการ 
        จัดการศึกษาโดยเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักเรียนเกี่ยวกับเรือ่งการคุม้ครองผู้บริโภคในสถานศึกษา  

 ๒)  นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่จัดการเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
      โดยการแสดงละคร การเล่นบทบาทสมมุติ การแสดงจินตลีลาประกอบเพลง 

   ๓)  จัดกิจกรรมธนาคารขยะโดยการบริการฝากกล่องนม ร่วมกับห้าง Big C เพื่อน าไปท าหลังคาเขียว 
        ในโครงการเพื่อพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก 
   ๔)  ได้ด าเนินงานโครงการ กิจกรรม เป็นระบบตามวงจรคุณภาพ (PDCA) มีเอกสารที่มีเอกสาร 
             ประกอบย้อนหลัง ๓ ปี 
   ๕)  จัดให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้เรียน พ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมต่อการ 
             ด าเนินงานตามโครงการ / กิจกรรมที่จัดข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

๖)  มีการนิเทศและติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยหัวหน้าแผนก หัวหน้างานวิชาการ   
     หัวหน้างานกิจการนักเรียน รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียนและ   
     สัมพันธ์ชุมชน และรองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร เป็นต้น 
๗)  มีการสรุปโครงการ / กิจกรรม ด้วยวงจรคุณภาพ PDCA ที่แสดงให้เห็นถึงสัมฤทธิผลของโครงการ    
     กิจกรรม ตอบสนองนโยบาย และตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

 
๒.  ผลการพัฒนา  
 โรงเรียนดาราวิทยาลัยระดับปฐมวัย มีการพัฒนามาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม การพัฒนาสถานศึกษาตาม
นโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงข้ึน  ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๑ อยู่ในระดับ 
ดีเยี่ยม 
 
๓.  แนวทางการพัฒนา 
            ควรเพิ่มประสบการณ์ให้กับนักเรียนโดย จัดโครงการ / กจิกรรม ที่ส่งเสริมทักษะการคิด และ การท าโครงงาน 
และเนน้ให้ผู้ปกครอง ชุมชน มสี่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเพิ่มมากข้ึน 

 



๔๑ 

 

๓. สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 
น้้าหนัก 
คะแนน 

คะแนน 

ที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 

ด้านที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ๒๐ ๒๐ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย ๕ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๒  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ ๕ ๕ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๓  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ๕ ๕ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๔  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ๕ ๕ ดีเยี่ยม 
ด้านที่ ๒  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา   ๖๕ ๖๕ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๕  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและ 
เกิดประสิทธิพล 

๒๐ ๒๐ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๖  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและ 
                    เกิดประสิทธิผล 

๒๐ ๒๐ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่  ๗  แนวการจัดการศึกษา ๒๐ ๒๐ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่  ๘  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ี 
                     ก าหนดในกฎกระทรวง 

๕ ๕ ดีเยี่ยม 

ด้านที่ ๓ มาตรฐานด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ๕ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๙  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา 
                    เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

๕ ๕ ดีเยี่ยม 

ด้านที่ ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ๕ ๕ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ 
                     และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัย 

๕ ๕ ดีเยี่ยม 

ด้านที่ ๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม ๕ ๕ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑๑  การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูป 
                      การศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

๕ ๕ ดีเยี่ยม 

คะแนนรวม ๑๐๐ ๑๐๐ ดีเยี่ยม 

 

  สรุปภาพรวมของระดับการศึกษาปฐมวัย คะแนนท่ีได้  ๑๐๐  ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 
 
  



๔๒ 

 

๔.  ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 

ผลพัฒนาการเด็ก   ชั้นเตรียมอนุบาล 

พัฒนาการด้าน 
จ้านวนเด็กที่

ประเมิน 
จ้านวน(ร้อยละ)ของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 
๑. ด้านร่างกาย ๔๔ ๔๒ ๒ ๐ 
๒. ด้านอารมณ์-จิตใจ ๔๔ ๔๑ ๓ ๐ 
๓. ด้านสังคม ๔๔ ๔๑ ๓ ๐ 
๔. ด้านสติปัญญา ๔๔ ๔๑ ๓ ๐ 

  
 

ผลพัฒนาการเด็ก   ชั้นอนุบาลปทีี่ ๑ 

พัฒนาการด้าน 
จ้านวนเด็กที่

ประเมิน 
จ้านวน(ร้อยละ)ของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 
๑. ด้านร่างกาย ๘๐ ๘๐ ๐ ๐ 
๒. ด้านอารมณ์-จิตใจ ๘๐ ๘๐ ๐ ๐ 
๓. ด้านสังคม ๘๐ ๘๐ ๐ ๐ 
๔. ด้านสติปัญญา ๘๐ ๘๐ ๐ ๐ 

      
 

ผลพัฒนาการเด็ก   ชั้นอนุบาลปทีี่ ๒ 

พัฒนาการด้าน 
จ้านวนเด็กที่

ประเมิน 
จ้านวน(ร้อยละ)ของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 
๑. ด้านร่างกาย ๑๒๘ ๑๑๙ ๗ ๒ 
๒. ด้านอารมณ์-จิตใจ ๑๒๘ ๑๒๕ ๒ ๑ 
๓. ด้านสังคม ๑๒๘ ๑๒๕ ๒ ๑ 
๔. ด้านสติปัญญา ๑๒๘ ๑๒๒ ๔ ๑ 

  
 

ผลพัฒนาการเด็ก   ชั้นอนุบาลปทีี่ ๓ 

พัฒนาการด้าน 
จ้านวนเด็กที่

ประเมิน 
จ้านวน(ร้อยละ)ของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 
๑. ด้านร่างกาย ๑๔๒ ๑๔๒ ๐ ๐ 
๒. ด้านอารมณ์-จิตใจ ๑๔๒ ๑๔๑ ๑ ๐ 
๓. ด้านสังคม ๑๔๒ ๑๔๑ ๑ ๐ 
๔. ด้านสติปัญญา ๑๔๒ ๑๔๐ ๒ ๐ 

 
(ให้น าเสนอผลการประเมินพัฒนาการของเด็ก ตามหลักการประเมินพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย)  

 



๔๓ 

 

ส่วนที่ ๓  
สรุปผลการพัฒนา 

 

๑. จุดเด่นของสถานศึกษา 
 

ด้านคร ู
- จัดกิจกรรมที่มีประสทิธิภาพส่งผลต่อพัฒนาการผู้เรยีน 
- ปลูกฝังเด็กให้มีวินัย มีเหตุผล กล้าแสดงออกในสิ่งทีถู่กต้อง 
- สามารถบูรณาการสื่อการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี 
- รู้เป้าหมายหลักสูตร/การศึกษา ท าให้วางแผนพัฒนาคุณภาพอย่างมีระบบ 
- วิเคราะห์หลักสูตรและจัดท าแผนการเรียนรูท้ี่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
- น าผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับพัฒนาคุณภาพให้ดีข้ึน 
- ประเมินพัฒนาการผู้เรียนตามสภาพจริง 
- จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน และจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมในการพัฒนาเด็ก 
- ดูแล เอาใจใส่ ผูเ้รียนทั่วถึง 
- น ากระบวนการวิจัยในชัน้เรียนมาใช้ปรับปรุงและพฒันาคุณภาพผู้เรียน 
- พัฒนากระบวนการคิดของเด็ก 
- มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- มีการท างานร่วมกันเป็นทีม 
- มีความรู้ ความสามารถ ตรงกับงานที่รับผิดชอบ/เข้าใจในการจัดการเรียนการสอน 
- มีความรู้เข้าใจ/ทักษะเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กที่มคีวามต้องการพเิศษเป็นอย่างดี 
- มีความต้ังใจและมุง่มั่นในการปฏิบัติหนา้ที ่ขยัน อดทน เสียสละ 
- มีจ านวนเพียงพอ/คุณสมบัติตามเกณฑ ์
- เป็นแบบอย่างที่ดีของผูเ้รียน 
- พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ/อบรม/ศึกษาดูงาน/ติดตามข่าวสาร ข้อมูล นวัตกรรมใหม่ๆ 
- มีความสัมพันธท์ี่ดีระหวา่งผู้ปกครอง/ชุมชน/ผู้เรียน 

ด้านผู้บริหาร 
- มีความรู้เข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กที่มคีวามต้องการพิเศษเป็นอย่างดี 
- มีประสบการณ์ในการเรียนการสอน  
- ส่งเสริมการท างานเป็นทีม 
- มีวิสัยทศัน์และภาวะผูน้ าทั้งด้านวิชาการและการบริหาร 
- ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
- มีความคิดริเริ่ม สรา้งสรรค ์และมีการน าเทคโนโลยีมาพัฒนาการเรียนการสอน 
- มีคุณธรรมจริยธรรม และมีมนุษยสัมพนัธ์ดี 
- สร้างขวัญและก าลงัใจให้กับบุคลากรในโรงเรียน 



๔๔ 

 

- ตระหนักและส่งเสริมให้ครูปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน  
- ส่งเสริม สนับสนนุการพัฒนาความสามารถของครู 
- บริหารงานโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม และกระจายอ านาจ 
- บริหารงานบุคคลและงบประมาณได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
- มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
- มีความเป็นประชาธิปไตย 
- ตระหนักถึงการพัฒนาสถานศึกษาตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 

 
ด้านผู้เรียน 

- ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา 
- ผู้เรียนมคีวามขยันอดทน รอบคอบ  
- มีจิตใจเอื้ออาทร  เมตตากรุณา  เสียสละ  กตัญญู  
- มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบและซื่อสัตย์ 
- มีสัมมาคารวะตามแบบวัฒนธรรมไทย 
- ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มคา่ ประหยัด 
- ทานอาหารมีประโยชน ์มีสุขลักษณะที่ดี 
- มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
- ท าชื่อเสียงให้กับโรงเรียนด้านวชิาการ กีฬา ศลิปะและดนตรี  
- มีมนุษย์สัมพนัธ์ที่ดี มสีุขภาพกาย สุขภาพจิต สุขนิสยัที่ดีชื่นชมด้านศิลปะดนตรีและการเคลื่อนไหว 
- เข้าใจพิษภัยและหา่งไกลจากสิ่งเสพติด 
- ผลสัมฤทธิท์างการเรียนมีการพัฒนาข้ึน 

- มีความรู้ทักษะเบื้องต้นมีทกัษะในการท างาน 

- มีทักษะการวิเคราะห์ สื่อความ 

- มีจินตนาการและความคิดริเริ่มสรา้งสรรค์ 

- รู้จักการเป็นผูน้ าและผู้ตาม การท างานเป็นทีม และการท างานร่วมกับผู้อืน่ได้ 

- มีความกระตือรือร้น ใฝ่รู้ใฝ่เรียนและรักการอ่าน 

- มีทักษะการใช้กลา้มเนื้อประสาทสัมผสัและมิติสัมพนัธ์ 

- มีอิสระในการน าเสนองานของตนเองและกลา้แสดงออก 

ด้านสถานศึกษา 
- โรงเรียนมีอายุยาวนาน ๑๔๐ ปี 
- มีโครงการ/กจิกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
- ระบบการบริหารจัดการดี มีการพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ 
- การบริหารงบประมาณโปร่งใสตรวจสอบได้ 
- จัดองค์กร และโครงสร้างการบริหารงานโดยบุคลากรมีส่วนร่วม 
- มีทุนการศึกษาและอาหารกลางวัน 
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- มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
- มีระบบสารสนเทศครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
- มีการดูแลเรื่องความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมปลอดภัย 
- ส่งเสริมความสัมพนัธ์และความร่วมมือกับชุมชน 
- ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเอง เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาวชิาชีพ 
- ให้ความส าคัญและเข้าร่วมในกจิกรรมด้านศาสนสัมพันธ์กับทกุศาสนา 
- ได้รับความร่วมมือ การยอมรับการสนับสนุนจากผู้ปกครองและหน่วยงานต่างๆในชุมชนเป็นอย่างดี 
- ประชาสัมพนัธ์ข่าวสารของโรงเรียนให้ผู้ปกครองและชุมชนทราบ 
- การเรียนการสอนเหมาะสมกับพัฒนาการ และความต้องการของผู้เรียน 
- น ากจิกรรมเสริมหลักสูตรมาบูรณาการการเรียนการสอน 
- ส่งเสริมและจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทีเ่หมาะกับศกัยภาพและความต้องการของผู้เรียน 
- จัดการศกึษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียน 
- จัดกิจกรรมที่สรา้งจิตสาธารณะให้แกผู่้เรียน 
- ส่งเสริมทักษะพื้นฐานทีจ่ าเป็นส าหรับการศึกษาในระดับประถม 
- มีงบประมาณสนับสนนุในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
- เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาสถาบันต่างๆ 
- เป็นแหล่งเรียนรู้และวจิัยทางการศึกษาพเิศษ 
- มีทรัพยากรปัจจัยที่เอือ้ต่อการเรียนการสอนอย่างเพียงพอและหลากหลาย 
- มีสภาพแวดล้อมร่มรืน่เหมาะเป็นแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน 
- ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรูจ้ากภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
- วางแผนและด าเนินการวัดผลประเมนิผลติดตามผลการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 
- มีการวัดประเมินผลตามสภาพจรงิ 
- จัดหลักสูตรท้องถ่ิน 
- มีหลักสูตรประจ าสถานศึกษา 
- มุ่งส่งเสริมคุณภาพให้ผู้เรียนเป็นคนดี 
- มีสื่อเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างเพียงพอ 
- มีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรท์ี่มีอุปกรณ์ครบถ้วนตรงตามหลักสูตร 
- มีอาคารเรียน  ห้องประกอบสื่อการเรียนการสอนเพียงพอ 
- มีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรท์ี่มีอุปกรณ์ครบถ้วนตรงตามหลักสูตร 
- อาคารเรียน ห้องประกอบ สื่อการเรียนการสอน เพยีงพอและพร้อมใช ้
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๒.   จุดควรพัฒนา 
ด้านคร ู

- พัฒนามาตรฐานวิชาชพีครูอย่างต่อเนื่อง 
- พัฒนาบันทึกหลังสอนและน าผลการประเมนิมาใชพ้ัฒนาผู้เรียน 
- น าผลการฝึกอบรมมาใชใ้นการปฏิบัติจริง 
 

ด้านผู้บริหาร 
- พัฒนาคุณภาพครูและสวสัดิการคร ู
- การสรา้งขวัญและก าลังใจใหค้รู  ยกย่องผู้มคีวามสามารถ มผีลงานดี ประพฤติดี 

 
ด้านผู้เรียน 

- จิตส านึกในการรับผิดชอบและมีวนิัย การช่วยเหลือตนเอง 
- การรักการอ่าน   
- ทักษะในการแสวงหาความรู้ การสังเกต ส ารวจ เชือ่มโยง 
- การท างานร่วมกับผู้อืน่ 
- การคิดนอกกรอบ พัฒนาเชิงนวัตกรรม คิดสรา้งสรรค์ จนิตนาการ 
- พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดวิเคราะห์ ไตร่ตรอง สังเคราะห์ 

 
ด้านสถานศึกษา 

- จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบ้านกับโรงเรียน 
- การเผยแพร่จุดเด่นของโรงเรียน ประชาสัมพนัธ์ให้รบัรู้ 
- จัดกิจกรรมที่กระตุ้นการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ แก้ปัญหา ตัดสนิใจ 
- พัฒนา ประเมินหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรยีนการสอนอย่างมีประสทิธิภาพ 
- พัฒนาสื่อการเรียนการสอน นวัตกรรม อุปกรณ์ปฏบัิติการวิชาต่างๆ 

 
๓.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
ด้านคร ู

- ครูผูส้อนได้รับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้เทคนคิวิธี และนวัตกรรมที่หลากหลาย 
- พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถเทคนคิและทักษะในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 
- พัฒนาผู้เรียนให้มีประสบการณ์จริง/การด ารงชีวิต/การใชช้ีวิตประจ าวัน 
- ครูได้รับการอบรม ศึกดูงานอย่างต่อเนื่อง 
- ให้ครูได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึน 

 
ด้านผู้บริหาร 

- ส่งเสริมและสร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากร 
- จัดให้มีแผนพัฒนาบุคลากร ให้ได้รับการศึกษาต่อทีสู่งข้ึน 
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ด้านผู้เรียน 
- ผู้เรียนมีระเบียบ วินัย รับผิดชอบต่อหน้าที ่
- ผู้เรียนมสีุขนิสัยที่ดี รู้จักการออมทรัพย์และการใชท้รัพยากรอย่างประหยัด 
- มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค ์จิตส านกึที่ดี 
- ฝึกผู้เรียนให้กลา้คิด กลา้แสดงออก 
- ฝึกความเป็นผู้น า ผู้ตาม 
- ฝึกกระบวนการท างานอย่างเปน็ข้ันเป็นตอน 
- ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทกัษะการคิด การแก้ปัญหา สามารถตัดสินใจได้ 
- ผู้เรียนมผีลสัมฤทธิท์างเรียนสูงข้ึนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- มีผลสัมฤทธิ์สงูตามเกณฑ์มาตรฐาน/สามารถศึกษาต่อในระดับสูงได้อย่างดี 
 

ด้านสถานศึกษา 
- พัฒนาระบบประกนัคุณภาพในการบริหาร 
- มีการติดตามการประเมนิ ตรวจสอบ นิเทศ 
- น าชุมชนภูมิปัญญาท้องถ่ินองค์กรต่างๆเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาการจัดการศึกษา  
- จัดการศกึษาโดยให้ชุมชนเข้ามามสี่วนร่วมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
- พัฒนาครู สนับสนุนใช้สื่อ อบรม นิเทศ ดูงาน 
- พัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ จัดหาหนังสือและสื่อเทคโนโลยีทีท่ันสมัย 

 
๔.  ความต้องการการช่วยเหลือ 
ด้านคร ู

- ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการวัดผล ประเมินผล 
- ให้ครูเข้ารับการอบรม ศกึษา ดูงาน เข้าถึงข่าวสาร งานด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

 
ด้านผู้บริหาร 

- ส่งเสริมให้ความรู้ อบรมให้แก่ทีมบริหาร 

ด้านผู้เรียน 
- การฝึกฝนด้านการคิด 
 

ด้านสถานศึกษา 
- ให้ชุมชนเข้ามาให้ความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 
 
 



๔๘ 

 

ส่วนที่ ๔  
ภาคผนวก 

๑. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกที่ผ่านมา 

       ๑.๑ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
โรงเรียนดาราวิทยาลัย  ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบสาม เมื่อวันท่ี ๑๘ ถึง ๒๐ เดือน

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา มีการประเมิน ๓ กลุ่มตัวบ่งช้ี คือ กลุ่มตัว
บ่งช้ีพื้นฐาน กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ และกลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม ซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตาม
มาตรฐานเป็นตารางดังต่อไปนี้ 

 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย   

ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพระดับดีขึ้นไปได้แก่  

 

 

 

 

ล้าดับที่ ตัวบ่งชี้ที่ ชื่อตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 
๑ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย ดีมาก 

๒ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย ดีมาก 

๓ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย ดีมาก 

๔ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย ดีมาก 

๕ ๕ เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป ดีมาก 

๖ ๖ ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ดีมาก 

๗ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ดีมาก 

๘ ๘ ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน ดีมาก 

๙ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ
และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

ดีมาก 

๑๐ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

ดีมาก 

๑๑ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

ดีมาก 

๑๒ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานรักษา
มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา 

ดีมาก 



๔๙ 

 

จุดเด่น  
      ๑. เด็กได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมทุกด้าน มีการพัฒนาด้านร่างกายสมวัย โดยสถานศึกษาวางแผน
จัดท าโครงการรักษ์สุขภาพ โครงการโรงเรียนสีขาว โครงการสุขภาพดีชีวีมีสุข กิจกรรมเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ      
มีกิจกรรมช่ังน้ าหนัก วัดส่วนสูง มีการตรวจสุขภาพเด็กเป็นประจ า มีการจัดท าโครงการเรียนรู้สู่ประสบการณ์ กิจกรรม
เคล่ือนไหวและจังหวะ กิจกรรมพลศึกษา กิจกรรมกลางแจ้ง การฝึกโยคะ เกมการละเล่นแบบไทย เด็กส่วนใหญ่       
มีพื้นฐานด้านดนตรี นาฏศิลป์ เด็กมีทักษะการด าเนินชีวิตตามหลักค าสอนของคริสต์ศาสนา และตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เด็กมีความซื่อสัตย์ รู้จักการอคอย มีมารยาทตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย มีน้ าใจเอื้อเฟื้อผู้อื่น 
เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้  มีทักษะการคิดรวบยอด  คิดแก้ปัญหา มีจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ รวมท้ังความรู้
ทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับมิติสัมพันธ์สมวัย 

๒. สถานศึกษามีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ
จัดสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในอาคารเอื้อต่อการเรียนรู้ มีการวางระบบป้องกันภัยและเฝ้าระวังความเส่ียง
ต่างๆ มีมาตรการป้องกันความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก 

๓. ครูส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคมและสติปัญญา ส่งเสริม
ความสัมพันธ์ทางบวกกับเด็กและครอบครัวตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้การตอบสนองต่อธรรมชาติ และพัฒนาการ
ของเด็ก  ครูได้รับการอบรมพัฒนางานท่ีสอนอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๒๐ ช่ัวโมงต่อปี 

๔. สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง ได้รับการก ากับติดตามและประเมินจาก
หน่วยงานต้นสังกัด มีการด าเนินงานสอดคล้องกับกฎกระทรวงศึกษาธิการปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ด าเนินงานพัฒนาครอบคลุม
ครบถ้วนท้ัง ๘ ด้าน  

 
จุดที่ควรพัฒนา 

ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องบางส่วนยังมีความเข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพภายใน 
ไม่ชัดเจน 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๓ 

๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 
-  ไม่มี 
 

๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
-  ไม่มี 
 

๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 
 -  ในการประเมินพัฒนาการเด็ก ครูควรมีการจัดท าเกณฑ์การประเมินให้ครบทุกระดับ และแปลผลข้อมูล      

ท่ีรวบรวมได้ น าไปใช้ในการพัฒนาเด็กให้มากขึ้น 
 
 



๕๐ 

 

๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
-  สถานศึกษาควรท าความเข้าใจให้ผู้ปกครอง รวมท้ังชุมชนให้มีความเข้าใจในเรื่องระบบการประกัน

คุณภาพภายในให้มีความเข้าใจให้ชัดเจนตรงกัน เพื่อให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษามากขึ้น  

 
นวตักรรมหรือตัวอย่างการปฏิบตัิทีด่ี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ตอ่สังคม 

๑. ส่ือนวัตกรรมในโครงการจัดการเรียนร่วม ได้รับรางวัลในงานแสดงผลงานเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ  
ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เป็นผลมาจากการจัดการศึกษาให้แก่เด็กพิเศษเรียนร่วมต้ังแต่ช้ันอนุบาลปีท่ี ๑ ถึง 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  

๒. โครงการเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา (NP: Native Speaker Program) เป็นโครงการท่ีมุ่งเน้น ให้
ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ตามความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ส่งผลให้ผู้เรียนท่ีเข้า
โครงการ มีผลการเรียนภาษาอังกฤษดีกว่าผู้เรียนท่ีเรียนแบบปกติ 

๓. หลักการจัดการเรียนรู้แบบ TBM (Teaching with The Brain in Mind)  เป็นกิจกรรมส่งเสริมด้านการคิด 
มีการจัดเป็นห้องศูนย์ TBM ไว้เฉพาะให้ผู้เรียนเข้าไปร่วมกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๑ 

 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจ้าแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้ 
 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย   
 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดบัการศึกษาปฐมวัย 
น้้าหนกั 
คะแนน 

คะแนน          
ที่ได ้

ระดบั
คณุภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชีพ้ืน้ฐาน    
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๒  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๓  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๔  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๕  เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในข้ันต่อไป ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๖  ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ๓๕.๐๐ ๓๓.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๑๕.๐๐ ๑๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๘  ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน ๕.๐๐ ๔.๙๙ ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชีอ้ัตลกัษณ ์    
ตัวบ่งช้ีท่ี ๙  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์  พันธกิจ  
และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๐  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อน 
                  เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๑  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ 
                  สถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๒  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน   
                  รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับ 
                  แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๙๗.๙๙ ดีมาก 
 

การรบัรองมาตรฐานสถานศกึษาระดับการศกึษาปฐมวัย   
 

  ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้  ตั้งแต ่๘๐ คะแนนขึน้ไป                             ใช่  ไม่ใช่ 

  มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดบัดีขึ้นไปอย่างน้อย ๑๐ ตัวบ่งชี้ จาก ๑๒ ตัวบ่งชี้           ใช่  ไม่ใช่ 

  ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคณุภาพตอ้งปรบัปรงุหรอืตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน       ใช่  ไม่ใช่ 
 
 

ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศกึษาข้ันพื้นฐาน : ระดบัการศกึษาปฐมวัย 
 

   สมควรรบัรองมาตรฐานการศกึษา    ไม่สมควรรบัรองมาตรฐานการศกึษา 
 

 



๕๒ 

 

 ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกจ าแนกเป็นรายมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ 
 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย  
 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดบัการศึกษาปฐมวัย 
น้้าหนกั 
คะแนน 

คะแนน          
ที่ได ้

ระดบั
คณุภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศกึษา    
กลุ่มตัวบ่งชีพ้ืน้ฐาน    
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๒  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๓  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๔  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๕  เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในข้ันต่อไป ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชีอ้ัตลกัษณ ์    
ตัวบ่งช้ีท่ี ๙   ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
                และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๐  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ 
                  ของสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๑   ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาท 
                   ของสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๒  มาตรฐานที่ว่าด้วยการบรหิารจัดการศกึษา    
กลุ่มตัวบ่งชีพ้ืน้ฐาน    
ตัวบ่งช้ีท่ี ๗   ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๑๕.๐๐ ๑๕.๐๐ ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๒  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน   
                  รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับ 
                  แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๓  มาตรฐานที่ว่าด้วยการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียน 
                   เปน็ส้าคญั 

   

กลุ่มตัวบ่งชีพ้ืน้ฐาน    
ตัวบ่งช้ีท่ี ๖  ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ๓๕.๐๐ ๓๓.๐๐ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๔  มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคณุภาพภายใน    
กลุ่มตัวบ่งชีพ้ืน้ฐาน    
ตัวบ่งช้ีท่ี ๘  ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน ๕.๐๐ ๔.๙๙ ดีมาก 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด ๑๐๐.๐๐ ๙๗.๙๙ ดีมาก 

 
  



๕๓ 
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๕๕ 

 

 
 
 
 
 

หนังสือรับรองรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาปฐมวยั ประจ้าปีการศกึษา ๒๕๖๐ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 

 
 รายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ฉบับนี้  ได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากกรรมการบริหารภายในโรงเรียนเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  ขอน าเสนอประธาน
กรรมการบริหารโรงเรียนดาราวิทยาลัย  เพื่อเห็นชอบและรับรองรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนดาราวิทยาลัย  ท้ังนี้โรงเรียนจะน าข้อมูลท่ีได้
จากการประเมินไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเผยแพร่ต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและสาธารณชน   
 
 
      
   
 

(นางชวนพิศ  เล้ียงประไพพันธ์)                              
           ผู้อ านวยการ 
      พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 

 
 
 
    เห็นชอบและรับรองรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 

    (นางสิรินันท์  ศรีวีระสกุล) 
ประธานกรรมการบริหารโรงเรียน 
       พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 

            




