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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

(Self - Assessment Report : SAR)

ปการศึกษา 2564

สวนท่ี 1 : บทสรุปของผูบริหาร

             โรงเรียนอนุบาลรังสิมาไดพัฒนาคุณภาพเด็ก โดยจัดกิจกรรมสงเสริมใหเด็กๆ ไดสนุกสนาน มีความสุขกับการ

เรียนรู พรอมทั้งมีพัฒนาการทั้ง 4 ดาน เด็กๆไดเรียนรูตามเรื่องราวท่ีตนเองสนใจ (Child Center) และไดลงมือปฏิบัติจริง

จากการเรียนรูผานโครงงานตางๆ และสงเสริมกิจกรรมสรางสรรคผลงาน ผานการประดิษฐ การสรางผลงานศิลปะตาง

อีกท้ังโรงเรียนใหความสําคัญกับการสงเสริมเด็กในดานคุณธรรมและจริยธรรมผานการบันทึกความดี ซึ่งเปนกิจกรรมที่

เปดโอกาสใหผูปกครองมีสวนรวมในการประเมินบุตร-ธิดาของตนเอง  ทางโรงเรียนยังใหความสําคัญกับทักษะการอาน

โดยมีการบันทึกการอาน และโครงการรักการอานในตอนเชา ในดานการประเมินผูเรียน ทางโรงเรียนจัดการประเมิน

พัฒนาการเด็กตามสภาพความเปนจริง จากการสังเกต ตอบขอซักถาม และบันทึกผลการประเมินภาคเรียนละ 2 ครั้ง 

              กระบวนการบริหารและจัดการหลักสูตรของโรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรท่ีครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ดานที่

สอดคลองและยืดหยุน ในรูปแบบการจัดประสบการณที่กอใหเกิดการเตรียมความพรอมเรียนรูผานการเลน สอดคลองกับ

วิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชน ทองถิ่น จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัยท้ังใน และนอกหองเรียนดาน

การบริหารคุณภาพของโรงเรียน ไดเปดโอกาสใหผูท่ีเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวมดวย

              การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ โรงเรียนจัดประสบการณการเรียนรูท่ีสงเสริมพัฒนาการทุกดาน

อยางสมดุลเต็มศักยภาพ สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรงท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ จัดประสบการณการเรียนรูที่

ครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆดาน เหมาะสมกับวัย สามารถเลนและปฏิบัติไดอยางมีความสุขจากการจัดกิจกรรมประจําวัน

มีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย และนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป

ปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาการเด็ก

ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐาน

โรงเรียน (School Name) : อนุบาลรังสิมา

ประเภทโรงเรียน (School Type) : ในระบบ (สามัญปกติ)

รหัสโรงเรียน : 1110100372

ที่อยู (Address) : 7/3 อาคาร (Bldg) : -

หมูที่ (Village No.) : 12 ตรอก (Alley) : -

ซอย (Lane) : สุขสวัสด์ิ 3 ถนน (Street) : สุขสวัสดิ์ 3 สุขสวัสดิ์
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ตําบล/แขวง (Sub-district) : บางปะกอก เขต/อําเภอ (District) : ราษฎรบูรณะ

จังหวัด (Province) : กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย (Post Code) : 10140

โทรศัพท (Tel.) : 02-468-4922 โทรสาร (Fax.) : 02-477-2103

อีเมล (E-mail) : rangsima.1705@gmail.com

เว็บไซต (Website) : http://www.rangsima.ac.th/

ไลน (Line) : - เฟซบุก (Facebook) : -

ระดับที่เปดสอน

ปกติ (สามัญศึกษา) : เตรียมอนุบาล, กอนประถมศึกษา
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ตอนที่ 2 การนําเสนอผลการประเมินตนเอง

ระดับปฐมวัย

1. มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา
ระดับ

คุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได ยอดเยี่ยม

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได ยอดเยี่ยม

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม ยอดเยี่ยม

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา ส่ือสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น ยอดเยี่ยม

2. จัดครูใหเพียงพอกับช้ันเรียน ยอดเยี่ยม

3. สงเสริมใหครูมีความเช่ียวชาญดานการจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

4. จัดสภาพแวดลอมและส่ือเพ่ือการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ ยอดเยี่ยม

5. ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ ยอดเยี่ยม

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข ยอดเยี่ยม

3. จัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ยอดเยี่ยม

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง

การจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก
ยอดเยี่ยม
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มาตรฐานการศึกษา
ระดับ

คุณภาพ

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย ยอดเยี่ยม

2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก  ระดับ  ยอดเยี่ยม

             โรงเรียนอนุบาลรังสิมาไดจัดกิจกรรมสงเสริมใหเด็กๆ ไดสนุกสนาน  มีความสุขในการเรียนรูตางๆ ที่สําคัญและ

จําเปนตอการใชชีวิตประจําวันในแตละวัน  เด็กมีพัฒนาการพรอมทั้ง 4 ดาน  โดยครูมีการจัดกิจกรรมประจําวัน 6

กิจกรรม  เพ่ือสงเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงจากการสังเกต  ตอบขอซักถาม 

บันทึกผลการประเมินภาคเรียนละ 2 คร้ัง

             เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได  โดยโรงเรียนจัดใหมี

โครงการสุขภาพดีมีสุขใหเด็กทุกคนไดออกกําลังกายมีการตรวจสุขภาพเช็คพัฒนาการและสงเสริมพัฒนาการทางดาน

รางกายใหแข็งแรง  มีความคลองตัว  เหมาะสมกับวัย

             เด็กมีพัฒนาการทางดานอารมณ – จิตใจ  ควบคุมและแสดงออกทางอารมณได  เหมาะสมกับวัย    โดย

โรงเรียนไดจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหเด็กๆ ไดสนุกสนานมีความสุขในการเรียนรูท้ังภายในและภายนอกหองเรียน  ลงมือ

ปฏิบัติจริงเลนบทบาทสมมุติตามนิทานท่ีเด็กๆ ไดเปนผูเลือกและสนใจเองมีความมั่นใจกลาแสดงออกและกลาแสดงความ

คิดเห็นของตนเองไดอิสระ

             เด็กมีพัฒนาการดานสังคม  สามารถชวยเหลือตนเองในการทํากิจวัตรประจําวันมีวินัยในตนเอง  รูจักการ

ประหยัด  อดออม  มีสวนรวมในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอมท้ังภายในหองเรียนและภายนอกหองเรียน  มีมารยาททาง

วัฒนธรรมไทยรูจักการไหวการกลาวคําทักทาย  มีจิตเมตตาชวยเหลือผูอื่น

             เด็กมีพัฒนาการทางดานสติปญญา  สามารถใชภาษาสื่อสารท้ังภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  ภาษาจีนอยางเหมาะ

สมตามวัย  มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรูไดดวยตนเองตามวัย  โดยโรงเรียนดําเนินการจัดกิจกรรมใหเด็ก

อยางหลากหลาย เชน การจัดกิจกรรม 6 หลัก  ที่สอดคลองกับหลักสูตรและการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช 2560  โดย

การจัดประสบการณซ่ึงจากทั้งครูไทยและครูตางชาติ

 

             หลักฐานสนับสนุนการประเมินตนเองตามมาตรฐานที่ 1

1. บันทึกน้ําหนักสวนสูงและบันทึกประเมินพัฒนาการในสมุดบันทึกการประเมินตามคุณลักษณะที่พึง

ประสงคตามมาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560

2. ผลงานของเด็ก เชน โครงงาน ผลงานศิลปะ  บันทึกการอาน  สมุดบันทึกความดี  เปนตน

 

่ ่
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มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและจัดการ  ระดับ  ยอดเยี่ยม

             ดานกระบวนการจัดการบริหารและการจัดการหลักสูตรโรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรที่ครอบคลุมพัฒนาการ

ท้ัง 4 ดาน  ท่ีสอดคลองและยืดหยุนกับบริบทของสถานศึกษา  เปนรูปแบบการจัดประสบการณท่ีกอใหเกิดการเตรียม

ความพรอมเนนการเรียนรูผานการเลนและการลงมือปฏิบัติจริงดวยตนเอง  สอดคลองกับวิถีชีวิตของครอบครัว  ชุมชน 

และทองถิ่น  ซึ่งสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  โรงเรียนออกแบบการจัดประสบการณที่

เตรียมความพรอมและไมเรงรัดวิชาการ  โดยการจัดการเรียนรู  เปนหนวยครบท้ัง 4 สาระการเรียนรู  ดานผูสอนจัดครู

เพียงพอตอช้ันเรียน  จัดครูเหมาะสมกับการจัดประสบการณการเรียนรู คือ มีครูประจําช้ันที่จบการศึกษาปฐมวัยและมีครู

พ่ีเลี้ยง  ที่ผานการอบรมทางดานการดูแลเด็ก  มีการจัดสภาพแวดลอม  และสื่อเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัยทั้งในและ

นอกหองเรียน  สงเสริมใหเกิดการเรียนรูท้ังแบบรายบุคคลและแบบรายกลุม  มีมุมประสบการณและสื่อการเรียนรูที่หลาก

หลาย  ซึ่งไดมาจากธรรมชาติ  สื่อในชุมชนและสื่อเทคโนโลยี  ดานระบบบริหารคุณภาพท่ีเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝาย

มีสวนรวม  ดวยระบบบริหารคุณภาพตามกระบวนการ PDCA 

 

             หลักฐานสนับสนุนการประเมินตนเองตามมาตรฐานที่ 2

1. หลักสูตรสถานศึกษา การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

2. ส่ือประดิษฐและส่ือเทคโนโลยี

3. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

4. แผนปฏิบัติการประจําป

5. รายงานผลการดําเนินโครงการและกิจกรรมของโรงเรียน

6. โครงสรางการบริหารของโรงเรียน

7. วาระการประชุมและรายงานการประชุม

8. หนังสือความเห็นชอบของคณะกรรมการโรงเรียน

9. รายงานการประเมินตนเอง (Self - Assessment  Report  : SAR)

10. ปฏิทินปฏิบัติงาน

11. คําส่ังโรงเรียน

12. เคร่ืองมือการประเมินคุณภาพในระดับการศึกษาปฐมวัย ตามาตรฐานกระทรวงศึกษาธิการ

 

มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ  ระดับ  ยอดเยี่ยม

             โรงเรียนจัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ  สรางโอกาสใหเด็กได

รับประสบการณตรงท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ  จัดประสบการณการเรียนรูท่ีครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆ ดานใหเหมาะสมกับ

วัย  สามารถเลนและปฏิบัติอยางมีความสุขจากการจัดกิจกรรมประจําวัน ไดแก กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  กิจกรรม
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เสริมประสบการณ  กิจกรรมสรางสรรค  กิจกรรมกลางแจง  กิจกรรมเสรี  กิจกรรมเกมการศึกษา เปนตน และมีการ

ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก

 

หลักฐานสนับสนุนการประเมินตนเองตามมาตรฐานที่ 3

1. แผนการจัดประสบการณในแตละชั้นเรียน

2. มุมประสบการณในหองเรียน

3. สภาพแวดลอมในหองเรียน และบริเวณโรงเรียน

4. เกียรติบัตรที่ใหนักเรียน

5. ส่ือที่ผลิตขึ้นทั้งสื่อประดิษฐ และส่ือเทคโนโลยี

3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ

1. สงเสริมพัฒนาคุณครูใหมีความรูความชํานาญเกี่ยวกับเทคนิคการสอน  การนํานวัตกรรมที่นําสมัยมา

ประยุกตใชในการจัดการเรียนรู  เพื่อเสริมสรางประสบการณตางๆ ใหผูเรียน  สนับสนุนใหคุณครู

พัฒนาตนเองใหเทาทันยุคสมัย

2. สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุล  เต็มศักยภาพ  ผานการจัดบรรยากาศในหองเรียน 

และนอกหองเรียนที่เอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียน  เสริมสรางความมั่นใจใหกับนักเรียนใหแสดงออก

อยางสรางสรรค  นักเรียนมีทักษะชีวิตที่ดีขึ้น

3. โรงเรียนสํารวจชุมชน  และบริเวณโดยรอบ  เพื่อหาแหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน  สงเสริม

ประสบการณใหผูเรียนไดมีจินตนาการ  ลงมือปฏิบัติจริง  ทําใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม

เสริมประสบการณใหเด็กเกิดการเรียนรูที่ยั่งยืนตอไป

4. นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี (Innovation/Best Practice)

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : การนํา Live worksheet มาใชในการจัดการเรียนการสอน

มาตรฐานดาน : มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

5. ความโดดเดนของสถานศึกษา

- เขารวมบานนักวิทยาศาสตรนอยแหงประเทศไทย
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6. โรงเรียนดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและ

การวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปา

หมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดย

จัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ

ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมาก

ข้ึน

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใช

เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ

รวมท้ังการจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ท่ีใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อ

วางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอด

การเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย

กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงคดานสิ่ง

แวดลอม
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(........สุรีย มุสิกะ........)

ตําแหนง ผูอํานวยการ

ลงช่ือ........................................
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2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน

2.1 ระดับปฐมวัย

ผลการพัฒนาเด็ก

ผลพัฒนาการดาน จํานวนเด็กทั้งหมด

รอยละของเด็กตามระดับคุณภาพ

ดี พอใช ปรับปรุง

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

1. ดานรางกาย 58 55 94.83 3 5.17 - -

2. ดานอารมณ-จิตใจ 58 54 93.10 4 6.90 - -

3. ดานสังคม 58 55 94.83 3 5.17 - -

4. ดานสติปญญา 58 53 91.38 5 8.62 - -

3. นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี (Innovation/Best Practice )

ช่ือ นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี ระดับการศึกษา มาตรฐานดาน

การนํา Live worksheet มาใชในการ

จัดการเรียนการสอน
ระดับปฐมวัย

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพ

ของเด็ก

4. รางวัลท่ีสถานศึกษาไดรับ

ช่ือรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ หนวยงานที่มอบรางวัล ปที่ไดรับรางวัล

- - - -

5. ดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแตละป)

ประเด็นตัวชี้วัด

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัด

ประเมินผลเพ่ือพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมาย

และแตกตางหลากหลายตามบริบทของพ้ืนท่ี
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- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียน

รูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการ

เรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากข้ึน

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยี

ดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้ง

การจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ท่ีใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวาง

รากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียน

รูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย

กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
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2. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับปฐมวัย

มาตรฐานการศึกษา
ระดับ

คุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได ยอดเยี่ยม

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได ยอดเยี่ยม

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม ยอดเยี่ยม

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา ส่ือสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น ยอดเยี่ยม

2. จัดครูใหเพียงพอกับช้ันเรียน ยอดเยี่ยม

3. สงเสริมใหครูมีความเช่ียวชาญดานการจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

4. จัดสภาพแวดลอมและส่ือเพ่ือการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ ยอดเยี่ยม

5. ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ ยอดเยี่ยม

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข ยอดเยี่ยม

3. จัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ยอดเยี่ยม

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง

การจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก
ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย ยอดเยี่ยม
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3. จุดเดน

ระดับปฐมวัย

คุณภาพของเด็ก

1. สงเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กท่ีหลากหลายโดยมีโครงการและกิจกรรมตางๆ เพื่อสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูผาน

การลงมือ 2. นักเรียนมีรางกายแข็งแรง และมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย 3. สงเสริมการพัฒนาทักษะพื้นฐานดวยสื่อที่

หลากหลายตามศักยภาพผูเรียนรายบุคคลและประเมินความกาวหนา

กระบวนการบริหารและการจัดการ

1. ใชระบบเครือขายสังคมออนไลน มาใชในการจัดการ การวางแผนงานเพื่อใหสะดวกกับการติดตามผลการดําเนินงาน

และเพ่ือปรับตัวใหเขากับสถานการณ เนื่องจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2. การสงเสริมการทํางานรวมกันเปน

ทีม เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการทํางาน

การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

มีการติดตามและประเมินพัฒนาการของเด็ก โดยเนนเปดโอกาสใหเด็กไดออกแบบการเรียนรูตามที่ตนเองสนใจ ผานการ

จัดทําโครงงาน การทดลองวิทยาศาสตร เปนตน

4. จุดควรพัฒนา

ระดับปฐมวัย

คุณภาพของเด็ก

การทํางานเปนกระบวนการกลุมของนักเรียน เน่ืองจากการเเพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ทําใหเกิดขอจํากัดในการจัด

กระบวนการทํางานเปนกลุม

กระบวนการบริหารและการจัดการ

สนับสนุนใหครูและบุคลากรในโรงเรียนใชประโยชนจากสื่อสังคมออนไลน เพื่อใหสะดวกและรวดเร็วในการติดตอ พรอม

ท้ังใหความรูท้ังขอดีและขอเสียของการใชสื่อสังคมออนไลนดวย

การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

การพัฒนา และการนําสื่อเทคโนโลยีเขามาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนมีความ

นาสนใจและทันสมัยมากขึ้น

5. แนวทางการพัฒนา

1. จัดรูปแบบกิจกรรมที่เปดโอกาสใหนักเรียนไดรวมกันทํา โดยเปนไปตามมาตรการของกรมอนามัย

2. สงเสริมใหครูและบุคลากรไดแลกเปลี่ยนความรูที่สามารถนํามาปรับใชใหเกิดประโยชนกับการ

จัดการเรียนการสอนได 
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3. โรงเรียนสนับสนุนอุปกรณ ส่ือเทคโนโลยีที่ใชในการจัดการเรียนการสอน เชน คอมพิวเตอร

โปรเจคเตอร เปนตน

6. ความตองการชวยเหลือ

1. การเปดอบรมออนไลนโดยมีความรวมมือจากทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อใหโรงเรียนไดรับความรูที่ทัน

สมัย และเกิดประโยชนสูงสุด

2. ลดความเหล่ือมล้ําระหวางครูรัฐบาล และครูเอกชน ในดานสวัสดิการ

7. ความโดดเดนของสถานศึกษา(ถามี)

- เขารวมบานนักวิทยาศาสตรนอยแหงประเทศไทย

ระดับการศึกษา : ปฐมวัย

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ชาติ (C2)

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

การเขารวมโครงการวิทยาศาสตรนอยแหงประเทศไทยของโรงเรียนเขารวม เมื่อป 2562 ซึ่งในปที่ผานมาโรงเรียนได

รับตราคร้ังท่ี 2 โดยโรงเรียนไดเสริมสรางใหผูเรียนมีทักษะดานวิทยาศาสตรท้ัง การสังเกต การเปรียบเทียบ การคาดคะเน

ดวยตนเอง พรอมทั้งสงเสริมใหผูเรียนกลาผูกลาแสดงออกอยางเหมาะสมตามวัย 
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รายงานรวบรวมโดย (Prepared by)

สุรีย มุสิกะ   ผูอํานวยการ

พรวดี มุสิกะ   เจาหนาที่
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รายงานการประชุมหรือการใหความเห็นชอบ SAR ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
 

(รายงานการประชุม)









คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทํา SAR
 

(คําสั่งแตงต้ังคณะทํางานจัดทํา SAR)





แผนผังอาคารสถานที่
 

(แผนผังอาคารสถานที่)



 แผนผงัอาคารสถานที� 

ประตู

ประตู

อาคาร 2

อาคาร 1

อาคาร 3โรงอาหาร

ลานอเนกประสงค์

แนวต้นไม้

ที�พัก



โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน
 

(โครงสรางบริหารสถานศึกษา)



โครงสรา้งบรหิารสถานศกึษา โรงเรยีนอนุบาลรงัสมิา



โครงสรางหลักสูตร เวลาเรียน ของโรงเรียน
 

(โครงสรางหลักสูตร)



โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนอนุบาลรังสิมา 

โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  

ซึ่งเป็นหลักสูตรท่ีพัฒนาเด็กเหมาะสมกับวัย และมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
 

โครงสร้างหลักสูตรและเวลาว่างระดับปฐมวัย 
 

ประสบการณ์ส าคัญ สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

กิจกรรมประจ าวัน 6 
กิจกรรม 

จ านวนชั่วโมง / วัน 

3 – 4 ปี 4 – 5 ปี 5 – 6 ปี 

1. ด้านร่างกาย 
2. ด้านอารมณ์ และ
จติใจ 
3. ด้านสังคม 
4. ด้านสติปัญญา 

1. เรื่องราวเกี่ยวกับตัว
เด็ก 
2. เรื่องราวเกี่ยวกับ
บุคคล 
3. เรื่องราวเกี่ยวกับ
ธรรมชาติรอบตัวเด็ก 
4. เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่ง
ต่างๆ รอบตัวเด็ก 

1. กิจกรรมเคลื่อนไหว
และจังหวะ 
2. กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ 
3. กิจกรรมสร้างสรรค์ 
4. กิจกรรมเสรี / เล่น
ตามมุม 
5. กิจกรรมกลางแจ้ง 
6. กิจกรรมเกม
การศึกษา 

20 นาที 
 

30 นาที 
 

30 นาที 
30 นาที 

 
30 นาที 
30 นาที 

20 นาที 
 

30 นาที 
 

30 นาที 
30 นาที 

 
30 นาที 
30 นาที 

20 นาที 
 

30 นาที 
 

30 นาที 
30 นาที 

 
30 นาที 
30 นาที 

 

หลักการและจุดมุ่งหมาย 

 เพ่ือให้เด็กได้รับการพัฒนา ให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีความรัก ความภาคภูมิในใจใน

ตนเอง รักท้องถิ่น เติบโตเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน สังคม และประเทศชาติ จึงก าหนดจุดหมายสาระ

การเรียนรู้ท้องถิ่น ในเขตราษฎร์บูรณะ และเขตใกล้เคียง ดังนี้  

 1. เพื่อให้เด็กมีความรัก ความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง  

 2. เพื่อให้เด็กมีความรู้ และเข้าใจศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 

 3. เพื่อให้เด็กมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ  

 



undefined
 

(ประวัติโรงเรียน)



ประวัติโรงเรียนอนุบาลรังสิมา 

 โรงเรียนอนุบาลรังสิมา ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2517 บนพื้นที่ 1 ไร่ 50 ตารางวา โดยเริ่มต้น

จากการเปิดเป็นสถานรับเลี้ยงเด็ก เนื่องจากได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองมากขึ้น จึงขอ

อนุญาตเพื่อเปลี่ยนจากสถานรับเลี้ยงเด็กเป็นโรงเรียนในภายหลัง ภายในโรงเรียนประกอบด้วย 

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น 1 หลัง อาคารครึ ่งตึกครึ ่งไม้ 1 หลัง มีจำนวนห้องเรียน 8 

ห้องเรียน และมีห้องปฏิบัติการต่างๆ เช่น ห้องดนตรี ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้องศูนย์การเรียน 

ห้องวิทยาศาสตร์ ลานอเนกประสงค์ และสนามเด็กเล่น เพื่อส่งเสริมให้เด็กๆได้เรียนรู้ทั้งภายใน

และภายนอกห้องเรียน โรงเรียนอนุบาลรังสิมามีแนวคิดให้เด็กเรียนรู้ควบคู่ไปกับการเล่นอย่างมี

ความสุข เพราะเด็กจะเรียนรู้ได้ดีหากเขามีความสุข และสนุกไปกบัสิ่งนั้นๆ 

 


