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ค ำน ำ 
 

เอกสาร “รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย” ประจ าปีการศึกษา 

๒๕๖๐  ฉบับนี้จัดท าขึ้นเพื่อรายงานผลของโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยาในปีการศึกษา ๒๕๖๐  ซึ่งเป็นไป

ตามความมุ่งหมายของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไข

เพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พุทธศักราช ๒๕๔๕  ที่ได้ก าหนดหลักการส าคัญข้อหนึ่ง คือ จัดให้มีระบบประกันคุณภาพ

การศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๒ ข้อ ๑๔ (๔)  ที่ให้สถานศึกษาจัดท า

รายงานประจ าปี ที่เป็นรายงานประกันคุณภาพภายในเนื้อหาสาระของเอกสารประกอบด้วย 

ส่วนที ่๑ ข้อมลูพื้นฐาน 

ส่วนที ่๒ ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศกึษา 

ส่วนที ่๓ สรปุผลการพัฒนา 

ส่วนที ่๔ ภาคผนวก 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวทิยา ขอขอบคุณคณะคร ู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้มสี่วนเกีย่วข้อง

ทุกฝ่ายที่มสี่วนรว่มในการจัดการศกึษาของโรงเรียนให้มคีุณภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ในการน าไปเป็นฐานข้อมูลสารสนเทศ  

เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และการส่งเสริมสนับสนุนของหน่วยงาน องค์กรต่างๆ รวมทั้ง

หน่วยงานต้นสังกัดในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาต่อไป 

 

 
     นางสุพรรณนกิาร์     บุญเกื้อ 

                                                                                ( ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา ) 
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สำรบัญ 
  หน้ำ 

ค ำน ำ  ก 
สำรบัญ  ข 

ส่วนที ่๑ ข้อมูลพืน้ฐำน ๑ 

ส่วนที ่๒ ผลกำรประเมนิตนเองของสถำนศึกษำ ๑๘ 

 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศกึษา ๑๘    
      ผลการด าเนนิงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา ระดับปฐมวัย ๓๖ 
 ด้านที่ ๑  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ๓๖ 
 ด้านที่ ๒  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา ๔๒ 
 ด้านที่ ๓  มาตรฐานด้านการสร้างสงัคมแห่งการเรยีนรู้  ๕๐ 
 ด้านที่ ๔  มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ๕๑ 
 สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา 

ปีการศกึษา ๒๕๖๐ ๓๐ 

ส่วนที ่๓ สรุปผลกำรพัฒนำ ๕๗ 

ส่วนที ่๔ ภำคผนวก ๗๐ 

 - ค าสัง่แต่งต้ังคณะท างาน/คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  

 
- บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาของ     
คณะกรรมการอ านวยการ  

 - ก ำหนดคำ่เป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ   
 - ภาพกิจกรรมส าคัญต่างๆที่แสดงผลงานของสถานศึกษา  

 

 



 

 

  

 

 
 

บทที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
๑. ข้อมูลทั่วไป 
  ๑.๑ชื่อโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ที่ตั้ง๒๗/๓  หมู่  ๒ต าบล เสาไห้  อ าเภอเสาไห้       
จังหวัดสระบุรี  สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนโทร. ๐๓๖-๓๙๑๓๔๕ 
โทรสาร. ๐๓๖-๓๓๒๑๖๕e-mail : Anubanboonkhua@hotmail.co.th   website : - 
  ๑.๒ได้รับอนุญาตจัดตั้ง เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๘ 
  ๑.๓เปิดสอนระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
  ๑.๔เนื้อท่ี๓ไร่๕๐ตารางวา   
  ๑.๕เขตพ้ืนที่บริการ   สังกัดศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี 
       สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสระบุรี      
  ๑.๖ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
   โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรีเขต ๑ตั้งอยู่เลขที่  ๒๗/๓  หมู่ ๒ ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี  รหัสไปรษณีย์ ๑๘๑๖๐                           
โทรศัพท์  ๐๓๖-๓๙๑๓๔๕,  ๐๓๖-๓๓๒๑๖๕ เปิดท าการสอนเมื่อวันที่  ๑๖   พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘                  
โดยมีนายถาวร  บุญเกื้อ ด ารงต าแหน่งผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ และนางสุพรรณนิการ์  บุญเกื้อ  ด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการ และปัจจุบันเปิดท าการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล  ถึงระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ 

แผนที่โรงเรียน 

 
  
 
 

 
 
 
 
 

โครงสร้างการบริหาร (แผนภูมิ) 

 
 



 

 

 

 

โรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา   ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบรุ ี
 

 

 

 

 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศกึษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 

๒ 

โครงสร้างการบริหาร (แผนภูมิ) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ 

ผู้อ านวยการ 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

-การจัดท าและ
เสนอขอ
งบประมาณ 
-การจัดสรร
งบประมาณ 
-การตรวจสอบ 
ติดตาม ประเมินผล 
และรายงานผล 
-การระดม
ทรัพยากรและการ
ลงทุนเพื่อ
การศึกษา 
-การวางแผนและ
นโยบายต่าง  
-การบริหารการเงิน 

-การวางแผน
อัตราก าลังและ
ก าหนดต าแหน่ง 
-การสรรหาและ
การบรรจุแต่งต้ัง 
-การจ่ายเงินเดือน
และค่าจ้าง 
-การพัฒนาและ
ฝึกอบรมบุคลากร 
-การประเมินผล 
กิจกรรม 
ส่งเสริมขวัญ 
ก าลังใจและสวัสดิการ
ต่าง ๆ 

 

-งานพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
-งานพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ 
-งานวัดและประเมินผล 
-งานประกันคุณภาพ 
-งานพัฒนาสื่อ  
-การพัฒนาส่งเสริมการ
ใช้แหล่งเรียนรู้ 
-การวิจัยเพื่อคุณภาพ
การศึกษา 
-การบริหารโครงการ
ทางวิชาการ 
-การเผยแพร่ความรู้
ทางด้านการศึกษา
ปฐมวัย 
-งานฝึกประสบการณ์
วิชาชีพคร ู

-การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
-การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ 
-การวัดผล ประเมินผล
และเทียบโอนผลการเรียน 
-การวิจัยและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
-การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา 
-การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
-การนิเทศการศึกษา 
-การแนะแนวการศึกษา 
-การพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน 
-การส่งเสริมความรู้ด้าน
วิชาการ 
-งานสารสัมพันธ์ 

อาคารสถานที่ 
-งานดูแลอาคาร
สถานที่และ
สิ่งแวดล้อม 
-งานอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
-งานด้าน
ก่อสร้าง 
-งาน
สาธารณูปโภค 
-งานรักษา
ความปลอดภัย 
-งานโสดทัศน
ศึกษา 
 
 
 

กิจการนักเรียน 
-ส่งเสริม
ประชาธิปไตย
ในโรงเรียน 
-ส่งเสริม  
สืบสาน
วัฒนธรรมไทย 
-ส่งเสริม
กิจกรรมการ 
มีส่วนร่วมกับ
ชุมชน 
-งานดูแล
ช่วยเหลือ
นักเรียน 
-งานรักษา
ระเบียบวินัย 
 
 
 
 

ธุรการ 
-งานบัญชี 
-งานเทคโนยี
สารสนเทศ 
-งานทะเบียน
นักเรียน 
-การรับนักเรียน 
-งานสัมพันธ์
ชุมชน 
-การประสาน
และพัฒนา
เครือข่ายทาง
การศึกษา 
-งานสาร
บรรณ 
-งานพัสดุ-
ครุภัณฑ์ 
 
 

วิชาการ
ประถมศึกษา 

 

การบริหารวิชาการ การบริหารงานทั่วไป 
การบริหาร 
งบประมาณ 

 

การบริหาร 
งานบุคคล 

 

วิชาการ 
ปฐมวัย 

 



 

 

 

 

โรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา   ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบรุ ี
 

 

 

 

 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศกึษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 

๓ 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น ๔  ด้าน  ได้แก ่
 ๑. การบริหารงานวิชาการ 
 ๒. การบริหารงานงบประมาณ 
 ๓. การบริหารงานบุคคล 
 ๔. การบริหารงานทั่วไป 
การบริหารงานทั้งหมดนี้  ทางโรงเรียนได้ใช้แนวคิด และทฤษฎีทางการบริหารที่หลากหลาย แนวคิดหลักที่
โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ใช้ควบคู่กับการบริหารจัดการคือ  การสร้างความตระหนัก  และจิตส านึกที่ 
ดีต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนโดยยึดหลักดังต่อไปนี้ 
 ๑. ใช้หลักการบริหารงานตามวงจรคุณภาพ PDCA  ประกอบกับส่งเสริมให้บุคคลกรในโรงเรียน
ท างานแบบมีส่วนร่วม  โดยมีการวางแผนร่วมกัน (PLAN)   ด าเนินงานตามแผนที่รว่มกันวางไว้ (DO) มี
การร่วมกันประเมินตรวจสอบการด าเนินงาน (CHECK) และร่วมกันน าผลที่ได้จากการประเมินตรวจสอบ
ไปปรับปรุงพัฒนาการด าเนนิงานต่อไป (ACTION) ท าให้ระบบการท างานของโรงเรียนมีการก ากับ  
ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะๆ ทุกโครงการและกิจกรรม  ส่งผลให้ทิศทางการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียนชัดเจน  ท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

 ๒. ใช้หลักการครองตน ครองคน ครองงาน คือ ทางโรงเรียนจะมีการอบรมประชุมชี้แจงแต่ละ
บทบาทหน้าที่ของบุคลากร  ให้มีการรู้จักรักษาชื่อเสียงเกียรติยศ  น าพาตนเองให้อยู่รอดปลอดภัยต่อการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่สามารถปฏิบัติงานร่วมกับทุกคนในโรงเรียนได้อย่างมีความสุข  มีความรับผิดชอบต่อ
งานที่ปฏิบัติได้เป็นอย่างดี  ไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ตนเองและหน่วยงาน  และรู้จักใช้เทคนิควิธีการ

แก้ปัญหาได้อย่างสันติ 
๓. ใช้หลักการยืดหยุ่น  คือ  ทางโรงเรียนจะส่งเสริมบุคลากรให้มีมุนษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  พยายาม
ประสานสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน  และบุคคลอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์
ตามเป้าหมาย  ไม่ยึดกฎระเบียบมากเกินไป  จนท าให้เกิดอุปสรรคปัญหาในการด าเนนิงาน และยืดหยุ่น 
ตามสถานการณ์และโอกาสโดยค านึงถึงความส าเร็จของงานเป็นเป้าหมายหลัก 
๔. ใช้หลักการประสานสัมพันธ์  คือ ส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนมีปฏิสัมพันธ์ในเชิงบวก  โดยปกติแล้ว
การท างานร่วมกัน  ของบุคลากรในโรงเรียนที่มีบุคลากรจ านวนมากย่อมเกิดความขัดแย้ง  อาจเนื่องจาก
แนวคิดเจตคติ  หรือความต้องการไม่ตรงกัน  ดังนั้น  ทางโรงเรียนจึงต้องพยายามสนับสนุนให้บุคลากรมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีซ่ึงกันและกันอย่างสม่ าเสมอ  เพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้  เข้าใจและยอมรับในพฤติกรรมของ 
กันและกัน  อันซึ่งจะน าไปสู่การมีปฏิสัมพันธ์ในเชิงบวก 

๕. ใช้หลักปัจจัยแห่งบารมี  คือ  การให้ความรักความเมตตา  ความเห็นอกเห็นใจ      ความช่วยเหลือ  
ให้อภัยให้ความจริงใจ  การเอาใจใส่ดูแล  และพูดด้วยถ้อยค าที่สุภาพ  พูดให้เกิดความสบายใจ  พูดให้

-ส่งเสริม
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

-ส่งเสริม สืบสาน
วฒันธรรมไทย 

-ส่งเสริมกิจกรรมการมี
ส่วนร่วมกบัชุมชน 

-งานดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน 

-งานรักษาระเบียบวนิัย 

 
 

 
 

-งานบญัชี 

-งานเทคโนยี
สารสนเทศ 

-งานทะเบียน
นกัเรียน 

-การรับนกัเรียน 

-งานสัมพนัธ์ชุมชน 

-การประสานและ
พฒันาเครือข่ายทาง
การศึกษา 
-งานสารบรรณ 

-งานพสัดุ-ครุภณัฑ ์
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๔ 

เกิดความรักความศรัทธา เป็นต้น  นอกจากนี้ยังมีการแนะน าในทางท่ีถูกที่ควร  แนะน าให้เกิดความม่ันใจ  
แนะน าให้มีความเจริญก้าวหน้า  แนะน าให้มีความรู้ความเข้าใจ  และมีความช านาญในวิชาชีพ  เป็นต้น
ซึ่งหลักการบริหารและแนวคิดหลักต่างๆดังกล่าว  โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยาถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญใน
การที่จะใช้ควบคู่กับการบริหารการจัดการ  เพราะเป็นปัจจัยท่ีมุ่งเน้นการสร้างความตระหนักและจิตส านึก 
ที่ดีต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน 
   ๑.๗ปรัชญา  
    “พัฒนาความพร้อม  ปลูกฝังคุณธรรม  เน้นกระบวนการเรียนรู้” 
   วิสัยทัศน์    

เป็นโรงเรียนชั้นน าผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมมีทักษะชีวิตสร้างสรรค์นวัตกรรม ก้าว  
ล้ าทางภาษารักความเป็นไทยและเป็นพลโลกตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   พันธกิจ 
๑.ส่งเสริมสนับสนุนและการพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี 

   และมีทักษะชีวิตอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข 

๒.สนับสนุนส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีมารยาทงามอย่างไทยสืบสาน 

วัฒนธรรมและประเพณีไทยมีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๓.จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีทักษะการคิดและ 

สร้างสรรค์นวัตกรรมมีคุณภาพตามมาตรฐานและเป็นพลโลก 

๔.สนับสนุนส่งเสริมการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ 

ด าเนินชีวิต 

๕. สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารพร้อม 

ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

๖. สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการ 

เรียนรู้ที่หลากหลายและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๗. ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตสื่อใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นสนับสนุน 

การเรียนรู้ 

๘. จัดระบบการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพภายในโดยให้ผู้เกี่ยวข้อง 
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนชั้นน า 
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๕ 

  ๑.๘ เอกลักษณ์ 
    ส่งเสริมความเป็นไทย 
   อัตลักษณ์ 
    วิชาการดี  มีคุณธรรม 
๒. ลักษณะผู้รับใบอนุญาต 

 √   บุคคลธรรมดา 
    นิติบุคคล 
   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด/บริษัท   มูลนิธิในพุทธศาสนา/ การกุศลของวัด 
   มูลนิธิในคริสต์ศาสนา   มูลนิธิในศาสนาอิสลาม 
   อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).............................. 

๓. ข้อมูลสถานศึกษา 

 ๓.๑ ที่ตั้ง    กทม.     √  ภูมิภาค 
 ๓.๒ ประเภทโรงเรียนสามัญศึกษา 
        ทั่วไป 
    การกุศล 
     การกุศลที่ส านักพระราชวังเป็นผู้รับใบอนุญาต  การกุศลในพระบรมราชูปถัมภ์ 
     การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา   การศึกษาสงเคราะห์ 
     การกุศลสอนศาสนาอิสลามของมูลนิธิ   การศึกษาพิเศษ 
     อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................................... 

 ๓.๓ จุดเน้น/โครงการพัฒนาทางภาษา 
   ไม่มี 
   มีจุดเน้น/โครงการพัฒนาทางภาษาคือ(เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ) 

                อังกฤษ      จีน  ญี่ปุ่น 
     อ่ืนๆ(โปรดระบุ)............................................................. 
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๖ 

๓.๔จ านวนห้องเรียนจ าแนกตามหลักสูตร/โครงการ 
 

ระดับชั้น 
จ านวนห้องเรียน 

สามัญ โครงการ 
EP 

อ่ืนๆ.......... รวม 

เตรียมอนุบาล ๑ - - ๑ 
อนุบาล   ๖ - - ๖ 

รวม ๗ - - ๗ 
  

 ๓.๕จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามหลักสูตร/โครงการและเพศ 
 

หลักสูตรโครงการ/

ระดับชั้น 

จ านวนผู้เรียน 
สามัญ โครงการ EP อ่ืนๆ............. รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง รวม 

เตรียมอนุบาล ๑๕ ๑๑ - - - - ๑๕ ๑๑ ๒๖ 
อนุบาล ๑ ๓๓ ๒๗ - - - - ๓๓ ๒๗ ๖๐ 
อนุบาล ๒ ๓๔ ๓๓ - - - - ๓๔ ๓๓ ๖๗ 
อนุบาล ๓ ๒๗ ๔๔ - - - - ๒๗ ๔๔ ๗๑ 

รวม ๑๐๙ ๑๑๕ - - - - ๑๐๙ ๑๑๕ ๒๒๔ 
 

๓.๖จ านวนผู้เรียนที่มีลักษณะพิเศษ 
 

รายการ 
จ านวน (คน) 

เตรียมอนุบาล อนุบาล รวม คิดเป็นร้อยละ 

๑. ผู้เรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม - - - - 
๒. ผู้เรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ - - - - 
๓. ผู้เรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ     
๓.๑ยากจน - - - - 

๓.๒ ด้อยโอกาส   - - - - 
๓.๓ อ่ืน ๆ (ระบุ).................................. - - - - 
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๗ 

รายการ 
จ านวน (คน) 

เตรียมอนุบาล อนุบาล รวม คิดเป็นร้อยละ 

๔. ผู้เรียนซ้ าชั้น - - - - 
๕. ผู้เรียนที่ขาดเรียนมากกว่าร้อยละ ๕ของเวลาเรียน 
(วัน)  ตลอดปีการศึกษา 

- - - - 

๖. ผู้เรียนลาออกกลางคัน - - - - 
๗. ผู้เรียนที่ท าชื่อเสียงให้กับโรงเรียน - ๒๕ - ๑๑.๑๖ 
๘. ผู้เรียนที่อยู่ในภาวะเสี่ยง   
(ยาเสพติด,ความรุนแรง,เอดส์ ฯลฯ) 

- - - - 

๓.๗จ านวนนักเรยีนที่มีน้ าหนักส่วนสงูตามเกณฑ์ของกรมอนามัย……๑๙๔……คน คิดเป็นร้อยละ  ..…๙๒.๐๐ 
๓.๘ จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตรจ านวน..........๗๑...................คน   คิดเป็นร้อยละ……๑๐๐.๐๐…..... 
๓.๙อัตราส่วนครู : นักเรียน = ……….๑.……..: ………๑๕……. 
๔. ข้อมูลบุคลากร 

 จ านวนบุคลากร  จ าแนกตามหน้าที่  เพศ  ระดับการศึกษา  อายุ  และประสบการณ์   

๑) เฉพาะผู้บริหารและครูระดับประถมศึกษา) 

ประเภทบุคลากร 
เพศ (คน)  

รวม 
ระดับการศึกษา (คน) ประสบการณ์ 

ในต าแหน่ง(เฉลี่ย) 
(ปี) ชาย หญิง 

ต่ ากว่า 
ป.ตรี 

ป.
ตรี 

ป.
โท 

ป.
เอก 

ผู้รับใบอนุญาตและผู้จดัการ ๑ - ๑ - ๑ - - ๑๒ 
รองผู้จัดการ ๑ - ๑ - - ๑ - ๓ 
ผู้อ านวยการ - ๑ ๑ - - ๑ - ๑๒ 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ๑ ๑ ๒ ๑ ๑ - - ๒ 
ครู (บรรจุ) ๔ ๑๑ ๑๕ - ๑๓ ๒ - - 
ครูพิเศษ/ครูผู้ช่วย (ไม่บรรจุ) ๑ ๑๐ ๑๑ ๑ ๑๐ - - - 
ครูต่างประเทศ ๒ ๑ ๓ - ๓ - - - 
บุคลากรทางการศึกษา ๑ - ๑ ๑ - - - ๑๐ 
นักการภารโรง ๒ - ๒ ๒ - - - - 
คนขับรถ - - - - - - - - 
อื่น ๆ (แม่บ้าน , แม่ครัว) - ๕ ๕ ๕ - - - - 

 จ านวนครูทีจ่บปฐมวัย ..............๑......................... คน คิดเป็นร้อยละ ......๙.๐๙............  
จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด .....๑๐................. คน คิดเป็นร้อยละ .....๙๐.๙๑........... 
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๘ 

๕. ข้อมูลอาคารสถานที่  
อาคารเรียนจ านวน ………๔……….…….หลัง    อาคารประกอบจ านวน ……๕........หลัง  
ห้องน้ า…………………๒๔………….………...หลัง   สระว่ายน้ า..........๑........................สระ    

 สนามเด็กเล่น.............๒......................สนาม    
สนาม อ่ืนๆ (ระบุ)  ๑.สนามฟุตบอล๑ สนาม ๒.สนามแบดบินตัน ๒ สนาม  ๓.สนามฟุตซอล ๑ สนาม 
๔.สนามเปตอง ๑ สนาม  ๕.สนามเซปักตะกร้อ ๑ สนาม 

๖. ข้อมูลงบประมาณ 
 งบประมาณ (รับ-จ่าย) 

รายรับ บาท รายจ่าย บาท 
เงินอุดหนุนรายหัว ๕,๖๑๒,๖๒๗.๑๙ งบด าเนินการ/งบเงินเดือน ๘,๕๗๓,๙๔๘ 
เงินนอกงบประมาณ  งบพัฒนาคุณภาพการจัก

การศึกษา 
๖๗๗,๒๓๑.๕๐ 

เงินอ่ืนๆ(ระบุ)  ๔,๑๙๕,๑๒๕ งบอ่ืนๆ......................  
รวมรายรับ ๙,๘๐๗,๗๕๒,.๑๙ รวมรายจ่าย ๙,๒๕๑,๑๗๙.๕๐ 

๗. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
๗.๑อาชีพหลักของชุมชน  คือ 

      รับราชการ        ค้าขาย       เกษตรกร 
      รับจ้าง     อ่ืน ๆ (ระบุ)……………….. 

๗.๒ศาสนาที่ชุมชนนับถือ  คือ 
     พุทธ        คริสต์        อิสลาม 
  ฮินดู   ซิกข์            อ่ืน ๆ……………………….. 

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

๗.๔ศาสนาที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่นับถือ  คือ 
     พุทธ     คริสต์             อิสลาม 
 ฮินดู                        ซิกข ์   อ่ืน ๆ……………………….. 

๗.๕รายได้เฉลี่ยของผู้ปกครองต่อครอบครัว  …………๑,๗๐๐๐…………………บาทต่อปี 
 ๗.๖ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ท าบุญสลากพัตร, ประเพณีแข่งขันเรือยาว 
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๙ 

๘.โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน (สามารถระบุได้มากกว่า ๓ ข้อ) 
๘.๑โอกาส/จุดแข็ง  
    - ตั้งอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญและเป็นประโยชน์ เช่นแหล่งโบราณสถาน/โบราณวัตถุ/สถานที่ 
                ท่องเที่ยว 
    - ตั้งอยู่ในเมืองอยู่ใกล้สถานที่ราชการ/โรงพยาบาล/หน่วยงานอื่นๆ 
    - ตั้งอยู่ในเขตท่ีอยู่อาศัยหนาแน่น/ใกล้ตลาด/แหล่งชุมชน/ห้างสรรพสินค้า 
    - ปลอดภัยต่อยาเสพติด/แหล่งเริงรมย์/แหล่งการพนันมอมเมาเยาวชน 
    - สภาพแวะล้อมของโรงเรียนเหมาะสมเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
    - สภาพแวดล้อมดี/ปลอดโปล่ง/ไม่แออัด/บรรยากาศร่มรื่น 
    - ได้รับการสนับสนุนจากชุมชนผู้ปกคครองคณะกรรมการสถานศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    - ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน/มีสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
    - มีวิทยากรในท้องถิ่น/ผู้น าในท้องถิ่นที่มีความรู้ 
    - ร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ เพื่อบริการชุมชนด้านสุขภาพ/กีฬา/สวัสดิการ 
    - การคมนาคมสะดวก มีรถรับจ้าง/รถประจ าทางผ่าน 
    - บุคลากรมีความรู้ความสามารถ/เอาใจใส่ดูแลเด็กเป็นอย่างดี 
    - ส่งเสริมคุณภาพบุคลากรให้จรรยาบรรณครู 
    - สนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากร 
    - ผู้ปกครองมีศรัทธา/ทัศนคติ/ความเชื่อมั่นที่ดีต่อโรงเรียน 
    - ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญาตรี 
    - สภาพชุมชนมีฐานะเศรษฐกิจที่ดีผู้ปกครองเอาใจใส่ 
    - เน้นจุดเด่นด้านภาษาต่างประเทศคือภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน 
    - มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ 
        ๘.๒  ข้อจ ากัด/จุดอ่อน 
    - ตั้งอยู่ในชุมชนที่มีโรงเรียนเอกชน/โรงเรียนเทศบาล/โรงเรียนรัฐบาลหลายโรง 
    - ไม่มีห้องประชุมที่รองรับส าหรับคนจ านวนมาก 
    - ไม่สามารถขยายการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้นได้ 
    - ขาดแคลนบุคลากร/ครู/วุฒิทางการศึกษา 
    - ผู้ปกครองไม่เข้าใจหลักสูตรและการจัดกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อม 
    - ผู้ปกครองเลือกโรงเรียนที่เปิดสอนหลักสูตร EP 
    - ไม่มีรถรับ – ส่งผู้เรียน 
    - ครอบครัวแตกแยกมีผลกระทบด้านสุขนิสัย คุณธรรมจริยธรรม 
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๑๐ 

 ๙. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ 

ช่วงอายุ ๒ ปี – ๖ ป ี

สาระการเรียนรู้ 

ประสบการณ์ส าคัญ สาระท่ีควรรู้ 

๑.พัฒนาการด้านร่างกาย 
๒. พัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ 
๓. พัฒนาการด้านสังคม 
๔. พัฒนาการด้านสติปัญญา 

๑. เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
๒. เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและ
สถานที่แวดล้อมเด็ก 
๓. ธรรมชาติรอบตัว 
๔. สิ่งต่างๆ รอบตัว 

ระยะเวลาเรียน 
ระดับชั้นเตรียมอนุบาล – อนุบาลปีที่ ๓ 

๒ ภาคเรียน/ปีการศึกษา 

 
ระยะเวลาเรียน  
 การจัดการศึกษาปฐมวัย จัดการศึกษาเป็น ๔ ระดับดังนี้ 
  ชั้นเตรียมอนุบาล  อายุ  ๒ -๓ ปี 
  ชั้นอนุบาลปีที่ ๑  อายุ  ๓ – ๔ ปี 
  ชั้นอนุบาลปีที่ ๒  อายุ  ๔ – ๕ ปี 
  ชั้นอนุบาลปีที่ ๓  อายุ  ๕- ๖ ปี 
 ระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า  ๑๘๐  วัน / 1 ปีการศึกษา 

ก าหนดเวลาเรียน 
ระยะเวลาเรียน ๒ ภาคเรียน/ปีการศึกษา ก าหนดการจัดประสบการณ์ปีการศึกษาละ ๓๘ – ๔๐ 
สัปดาห์ 

๑๐. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 ๑๐.๑ ห้องสมุดมีขนาด..........๑๔๔............ ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด …๖,๐๐๐… เล่ม 
   การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ ………อิเล็กทรอนิกส์…………. 
   จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาท่ีรายงาน เฉลี่ย.........๒๕๐............ คนต่อวัน 
   คิดเป็นร้อยละ..........๖๓.๐๓.............ของนักเรียนทั้งหมด 
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๑๑ 

๑๐.๒ ห้องปฏิบัติการมีทั้งหมด …........๔....……..ห้อง  ได้แก่ 
ห้องคอมพิวเตอร์  …...๑…..ห้อง ห้องวิทยาศาสตร์ ……-…..ห้อง 
ห้องปฏิบัติการทางภาษา ……-…..ห้อง ห้องศิลปะ  ……-…..ห้อง 
ห้องนาฏศิลป์/  ดนตรี ……-…..ห้อง ห้องพยาบาล  ……-…..ห้อง 
ห้องศาสนสัมพันธ์ ……-…..ห้อง ห้องพละ  ……-…..ห้อง 
ห้องสื่อการเรียนการสอน ……๓…..ห้อง ห้องสันทนาการ  ……-…..ห้อง 
ห้องอ่ืนๆ ระบุ  ......-.....ห้อง 

๑๐.๓ เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมใช้งานมีทั้งหมด.............๒๗............เครื่อง 
คอมพิวเตอร์ จ านวน  (เครื่อง) 

๑.  ใช้ในการเรียนการสอน ๒๐ 
๒.  ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้ ๓๒ 
๓.  ใช้ในการบริหาร ๑๑ 

 จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน  
 เฉลี่ย.....๒๔๐....... คนต่อวันคิดเป็นร้อยละ......๖๕.๒๒..........ของนักเรียนทั้งหมด 

 
๑๐.๔แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

 

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
๑ สวนหย่อม/สวนสุขภาพ 
๒ สวนสมุนไพร 
๓ สวนเกษตร 
๔ สนามเด็กเล่น 
๕ ลานกิจกรรม 
๖ สระว่ายน้ า 
๗ ป้ายนิเทศหรือบอร์ด 
๘ โรงอาหาร 
๙ ห้องสมุด 
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๑๒ 

 ๑๐.๕แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

๑ โบสถ์/วัด/มัสยิด/โบราณสถาน/โบราณวัตถุ/พิพิธภัณฑ์ 
๒ สถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ/สวนสาธารณะ/สวนสัตว์/อุทยาน 
๓ สถานที่ราชการ/โรงพยาบาล/ไปรษณีย์/สถานีต ารวจ/เทศบาล 
๔ สถานศึกษา/โรงเรียน 
๕ ห้องสมุด/ท้องฟ้าจ าลอง 
๖ ธนาคาร/โรงแรม/ห้างสรรพสินค้า/ตลาด/โรงงาน 
๗ พ้ืนที่เพาะปลูก/ไร่/สวน 
๘ หัตถกรรมพ้ืนบ้าน/สินค้าพ้ืนเมือง 
๙ ค่ายลูกเสือ 

 ๑๐.๖ ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีสถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครูและ
เด็กในปีการศึกษาที่รายงาน 

   ๑) ชื่อ-สกุลนางสาวรัตนา  บัวศิลา  ให้ความรู้เรื่อง วุ้น – สีจากธรรมชาติ 
    สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน…………๑…………..ครั้ง/ปี 
   ๒) ชื่อ-สกุลนายต่อศักดิ์    เทศแก่น ให้ความรู้เรื่องสวนผักบุญเกื้อ 
    สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน…………๑…………..ครั้ง/ปี 
   ๓) ชื่อ-สกุลนายเปรม  ร้อยต๊ะ และนายเรืองศักดิ์   ทีคะ  ให้ความรู้เรื่อง ว่ายน้ าช่วยชีวิต 
    สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน…………๑…………..ครั้ง/ปี 
ปราชญ์ชาวบ้าน/  ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู/ ผู้เรียน  
ที ่ ประเภทความรู้  จ านวนครั้ง 
๑ การประกอบวิชาชีพ ๑ 
๒ การเกษตร ๑ 
๓ คหกรรม ๑ 
๔ หัตถกรรม ๑ 
๕ ศิลปะ/ดนตรี - 
๖ กีฬา ๑ 
๗ วัฒนธรรม/จารีต-ประเพณี ๑ 
๘ ศาสนา/คุณธรรม จริยธรรม/คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ๒๐ 
๙ ความปลอดภัย/อุบัติเหตุ/กฎหมาย/ระเบียบวินัย ๒ 
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๑๓ 

๑๐ สุขภาพ/การแพทย์/สุขอนามัย ๑๑ 
๑๑ สิ่งแวดล้อม/ทรัพยากร - 
๑๒ การจัดการเรียนการสอน/หลักสูตร/การประเมิน ๕ 
๑๓ อ่ืนๆ(..............................................................................) - 

๑๑.๑ผลงานดีเด่น 

๑๑. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
ปี  พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

ชื่อรางวัล 
(ระบุด้านที่ได้รับรางวัล) 

ผู้ที่ได้รับรางวัล 
หน่วยงาน/ 

องค์กรที่ให้รางวัล 
๑. สถานศึกษา รางวัลชนะเลิศ “โรงเรียน

ปลอดลูกน้ ายุงลาย” 
โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อ
วิทยา 

กระทรวงสาธารณสุข 

รางวัลผลการประเมินรับรอง
ทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) 
ป้องกันการจมน้ า ระดับ
ทองแดง 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อ
วิทยา 

กรมควบคุมโรค 

ปี  พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

ชื่อรางวัล 
(ระบุด้านที่ได้รับรางวัล) 

ผู้ที่ได้รับรางวัล 
หน่วยงาน/ 

องค์กรที่ให้รางวัล 
๒. ผู้บริหาร รางวัล “ผู้บรหิารโรงเรียน

เอกชนดีเด่น” 
นางสุพรรณนิการ์   บุญเกื้อ ส านักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
กระทรวงศึกษาธิการ 

รางวัล “ผู้บรหิารดีเด่น” เนื่อง
ในงานวันการศึกษาเอกชน 

นายหรรษธร  บุญเกื้อ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ 

รางวัล “ผู้บรหิารดีเด่น” เนื่อง
ในงานวันการศึกษาเอกชน 

นายต่อศักดิ์   เทศแก่น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ 

 “รางวัล ๑๐๐ ปี ครูดีศรี
เอกชน” ระดับเพชร 

นางสุพรรณนิการ์   บุญเกื้อ กระทรวงศึกษาธิการ 

“รางวัล ๑๐๐ ป ีครูดีศรี
เอกชน” ระดับทอง 
 
 

นายถาวร    บุญเกื้อ กระทรวงศึกษาธิการ 
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๑๔ 

๓. คร ู รางวัลครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น นางสาวนวพร  จันทวงษ์ ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
กระทรวงศึกษาธิการ 

รางวัล “ครูดีเด่น” นางลาวัณย์  แสงภักดี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ 

รางวัล “ครูดีเด่น” นางสาวนันทพร  ครองบุญ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้า
แข่งขันกีฬาเด็กเล็ก
ระดับประเทศ 

นายเปรม   ร้อยต๊ะ กรมพลศึกษา 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้า
แข่งขันกีฬาเด็กเล็ก 
ระดับประเทศ 

นายเรืองศักดิ์  ทีคะ กรมพลศึกษา 

ปี  พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

ชื่อรางวัล 
(ระบุด้านที่ได้รับรางวัล) 

ผู้ที่ได้รับรางวัล 
หน่วยงาน/ 

องค์กรที่ให้รางวัล 
 ครูผู้สอนดีเด่น   ในงานวันคร ู

ครั้งที่ ๖๒   
นางปิยะวรรณศิริพัฒน์ คุรุสภาจังหวัดสระบุรี 

ครูผู้สอนดีเด่น   ในงานวันครู
ครั้งที่ ๖๒   

นางสาวรัญชิดา  มูลประถม คุรุสภาจังหวัดสระบุรี 

“รางวัล ๑๐๐ ป ีครูดีศรี
เอกชน” ระดับทองแดง 

นางสาวกรกนก    บัวศิลา กระทรวงศึกษาธิการ 

“รางวัล ๑๐๐ ป ีครูดีศรี
เอกชน” ระดับทองแดง 

นายต่อศักดิ์    เทศแก่น กระทรวงศึกษาธิการ 

ปี  พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

ชื่อรางวัล 
(ระบุด้านที่ได้รบัรางวัล) 

ผู้ที่ได้รับรางวัล 
หน่วยงาน/ 

องค์กรที่ให้รางวัล 
๔. ของนักเรียน รางวัลระดับเหรียญทอง

กิจกรรมปั้นดินน้ ามัน 
 (ระดับอนุบาล) 
 
 

เด็กหญิงสุพิชชา  แก้วเขียว 
เด็กหญิงชัญญาภัค  เพ็งชะตา 
เด็กชายอัฐภิญญานันทภู 
 
 

ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
และสมาคมคณะกรรมการ
ประสานและส่งเสริม 
การศึกษาเอกชน 



 

 

 

 

โรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา   ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบรุ ี
 

 

 

 

 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศกึษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 

๑๕ 

รางวัลชมเชยกิจกรรมเล่า
นิทานประกอบสื่อ 
(ระดับอนุบาล) 
 
 
รางวัลเกียรติบัตรระดับ
เหรียญเงินกิจกรรม ฉีก ตัด 
ปะ กระดาษ 
(ระดับอนุบาล) 
 
รางวัลเกียรติบัตรระดับ
เหรียญเงินกิจกรรมการวาด
ภาพระบายสีเทียน 
(ระดับอนุบาล) 
 
รางวัลเกียรติบัตรระดับ
เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 
๒ (ตัวแทนระดับอนุบาล) 
 
 
รางวัลเกียรติบัตรระดับ
เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 
๒ (ตัวแทนระดับอนุบาล) 
 

เด็กหญิงวรัญญา  สืบมาขัน 
 
 
 
 
เด็กหญิงอรุณลักษณ์  พัดเพ็ง 
เด็กหญิงลีนา  แหวนทองค า 
เด็กหญิงฉันทพิชญา  อยู่เจริญ 
 
 
เด็กหญิงกัลยากร  เทศแก่น 
 
 
 
 
เด็กหญิงวรัญญา  สืบมาขัน 
 
 
 
 
เด็กหญิงสุพิชชา  แก้วเขียว 
เด็กหญิงชัญญาภัค  เพ็งชะตา 
เด็กชายอัฐภิญญานันทภู 
 

ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
และสมาคมคณะกรรมการ
ประสานและส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 
ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
และสมาคมคณะกรรมการ
ประสานและส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 
ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
และสมาคมคณะกรรมการ
ประสานและส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 
ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
และสมาคมคณะกรรมการ
ประสานและส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 
ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
และสมาคมคณะกรรมการ
ประสานและส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 
 
 
 

  
 



 

 

 

 

โรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา   ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบรุ ี
 

 

 

 

 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศกึษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 

๑๖ 

๑๑.๒งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จ 
 

ที ่ ชื่อ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อย

ละ) 
๑ โครงการพัฒนาความ

พร้อมปฐมวัย 
-  กิจกรรมหนอนหนังสือ
ตัวน้อย 
-  กิจกรรมหนูน้อยคนกล้า 
-  กิจกรรมนักส ารวจตัวจิ๋ว 
-  กิจกรรมหนูน้อยนักคิด 
-  กิจกรรม 
จิตรกรน้อย 
-  กิจกรรมจิตอาสาตัว
น้อย 
-  กิจกรรมหนูน้อยออม
ทรัพย์ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
-  กิจกรรมกีฬาพาเพลิน 
-  กิจกรรมหนูน้อย
นักธรรม 
-  กิจกรรมลูกเสือตัวน้อย 
 
 
 
 
 

- เพ่ือให้ผู้เรียน
มีพัฒนาการทั้ง
ทางด้านร่างกาย  
อารมณ์  จิตใจ  
สังคมและ
สติปัญญาที่
เหมาะสมกับวัย 
- เพ่ือให้ผู้เรียน
มีการเรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่าง
ต่อเนื่องสมวัย 
- เพ่ือให้ผู้เรียน
สามารถปรับตัว
เข้ากับสังคมได้ 
- เพ่ือให้ผู้เรียน
มีจินตนาการ
และความคิด
สร้างสรรค์
สมวัย 
- เพ่ือให้ผู้เรียน
มีทักษะในการ
สื่อสารสมวัย 
- เพ่ือให้ผู้เรียน
มีสุนทรียภาพ
สมวัย 

๑. เสนอเพ่ือขออนุมัติโครงการต่อ
ผู้บริหาร 
๒. ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
๔. จัดท ากิจกรรมตามโครงการ 
-  จัดกิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย 
-  จัดกิจกรรมหนูน้อยคนกล้า 
-  จัดกิจกรรมนักส ารวจตัวจิ๋ว 
-  จัดกิจกรรมหนูน้อยนักคิด 
-  จัดกิจกรรม 
จิตรกรน้อย 
-  จัดกิจกรรมจิตอาสาตัวน้อย 
-  จัดกิจกรรมหนูน้อยออมทรัพย์
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
-  จัดกิจกรรมกีฬาพาเพลิน 
-  จัดกิจกรรมหนูน้อยนักธรรม 
-  จัดกิจกรรมลูกเสือตัวน้อย 
๕. ประเมินความพึงพอใจผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 
๖. สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
๗. รายงานผล 
 

-ผู้เรียนร้อยละ 
๙๖.๓๓สุข 

นิสัย สุขภาพ
กาย และ
สุขภาพจิตที่ดี 



 

 

 

 

โรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา   ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบรุ ี
 

 

 

 

 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศกึษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 

๑๗ 

 ๑๒. ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีท่ีผ่านมา 
 ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ค่าน้ าหนัก 
คะแนน

ที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

ด้าที่  ๑มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ๒๐    
มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย ๕ ๔.๘๖ ดีเยี่ยม - 
มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ ๕ ๔.๙๖ ดีเยี่ยม - 
มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ๕ ๕.๐๐ ดีเยี่ยม - 
มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ๕ ๔.๘๘ ดีเยี่ยม - 
ด้านที่ ๒มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา ๖๕    
มาตรฐานที่ ๕ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผล 
๒๐ ๒๐.๐๐ ดีเยี่ยม - 

มาตรฐานที่ ๖ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

๒๐ ๑๘.๒๐ ดีเยี่ยม - 

มาตรฐานที่ ๗แนวการจัดการศึกษา ๒๐ ๑๗.๖๐ ดีเยี่ยม - 
มาตรฐานที่ ๘สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
๕ ๕.๐๐ ดีเยี่ยม - 

ด้านที่ ๓มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ๕    
มาตรฐานที่ ๙สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้

สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
๕ ๕.๐๐ ดีเยี่ยม - 

ด้านที่ ๔มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ๕    
มาตรฐานที่ ๑๐  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตา

ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย 
๕ ๕.๐๐ ดีเยี่ยม - 

ด้านที่ ๕มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม ๕    
มาตรฐานที่ ๑๑การจัดกิจกรรมตามมนโยบายแนวทางปฏิรูป

การศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 
๕ ๕.๐๐ ดีเยี่ยม - 

มาตรฐานที่สถานศึกษาเพิ่มเติม - - - - 
มาตรฐานที่ ………….      
 
 



 

  

 

บทที่ ๒ 
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
๑.  ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

 ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑.  โครงการ
โรงเรียน
ส่งเสริม
สุขภาพ 
- กิจกรรม
การแปรงฟัน 
- กิจกรรม
การตรวจ
สุขภาพ 
-  กิจกรรมลูก
บุญเกื้อไม่กิน
หวาน 
-  กิจกรรม
กีฬาสีภายใน 
-  กิจกรรม
กีฬาสอน 
ว่ายน้ า 
-  กิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ 
-  กิจกรรม
นักกีฬาสู่
ความเป็นเลิศ 

๑.๑ เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียน
ให้มีสุขนิสัยใน
การดูแล
สุขภาพอย่าง
สม่ าเสมอ 
๑.๒ เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียน
ให้มีสรรถภาพ
ทางกายได้
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
๑.๓ เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียน
ให้เห็นคุณค่า
ในตนเอง มี
ความมั่นใจ 
กล้าแสดงออก
ได้อย่าง
เหมาะสม 
 
 

เชิงปริมาณ 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีสุข
นิสัยในการดูแลสุขภาพ
อย่างสม่ าเสมอ 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๐มีสรรถ
ภาพทางกายได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ เห็น
คุณค่าในตนเอง มีความ
มั่นใจ กล้าแสดงออกได้
อย่างเหมาะสม 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๐มี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ เข้า
ร่วมกิจกรรมทางด้าน
นันทนาการต่างๆ และมี
สุนทรียภาพ 
เชิงคุณภาพ 
- ผู้เรียนมีความพร้อม
ทางด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์และสังคมได้อย่าง
เหมาะสม 

เชิงปริมาณ 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๕ มีสุข
นิสัยในการดูแลสุขภาพ
อย่างสม่ าเสมอ 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๗ มี
สรรถภาพทางกายได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๕ เห็น
คุณค่าในตนเอง มีความ
มั่นใจ กล้าแสดงออกได้
อย่างเหมาะสม 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๗ มี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๘ เข้า
ร่วมกิจกรรมทางด้าน
นันทนาการต่างๆ และมี
สุนทรียภาพ 
เชิงคุณภาพ 
- ผู้เรียนมีความพร้อม
ทางด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์และสังคมได้อย่าง
เหมาะสม 

มาตรฐานที่ ๑ เด็กมี
พัฒนาการด้านร่างกาย 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ - ๑.๔ 
มาตรฐานที่ ๒ เด็กมี
พัฒนาการด้านอารมณ์ 
และจิตใจ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ – ๒.๔ 
มาตรฐานที่ ๓ เด็กมี
พัฒนาการด้านสังคม 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ – ๓.๔ 
มาตรฐานที่ ๔ เด็กมี
พัฒนาการด้าน
สติปัญญา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ – ๔.๕ 
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๑๙                                                  รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 ๑.๔ เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียน
ให้มีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดีกับ
ผู้อื่น 
๑.๕ เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียน
ให้เข้าร่วม
กิจกรรม
ทางด้าน
นันทนาการ
ต่างๆ และมี
สุนทรียภาพ 

๒. โครงการ
พัฒนาความ
พร้อมปฐมวัย 
-  กิจกรรม
หนอนหนังสือ
ตัวน้อย 
-  กิจกรรม
หนูน้อยคน
กล้า 
-  กิจกรรมนัก
ส ารวจตัวจิ๋ว 
-  กิจกรรม
หนูน้อยนักคิด 
-  กิจกรรม 
จิตรกรน้อย 
-  กิจกรรมจิต
อาสาตัวน้อย 
-  กิจกรรม
หนูน้อยออม
ทรัพย์ตาม

๒.๑ เพ่ือให้
ผู้เรียนมี
พัฒนาการทั้ง
ทางด้าน
ร่างกาย  
อารมณ์  
จิตใจ  สังคม
และสติปัญญา
ที่เหมาะสมกับ
วัย 
๒.๒ เพ่ือให้
ผู้เรียนมีการ
เรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่าง
ต่อเนื่องสมวัย 
๒.๓ เพ่ือให้
ผู้เรียน
สามารถ
ปรับตัวเข้ากับ
สังคมได้ 

เชิงปริมาณ 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีสุข
นิสัย สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มี
คุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มี
ความสนใจใฝ่รู้ รักการอ่าน
และพัฒนาตนเอง 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๐  
สามารถคิดรวบยอด คิด
แก้ปัญหา และคิด
สร้างสรรค ์
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มี
ความรู้และทักษะเบื้องต้น 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ 
สามารถท างานจนส าเร็จ 
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 

เชิงปริมาณ 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๕ มีสุข
นิสัย สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๗ มี
คุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๓ มี
ความสนใจใฝ่รู้ รักการ
อ่านและพัฒนาตนเอง 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๗  
สามารถคิดรวบยอด คิด
แก้ปัญหา และคิด
สร้างสรรค ์
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๗ มี
ความรู้และทักษะเบื้องต้น 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๕ 
สามารถท างานจนส าเร็จ 
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 

มาตรฐานที่ ๑ เด็กมี
พัฒนาการด้านร่างกาย 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ - ๑.๔ 
มาตรฐานที่ ๒ เด็กมี
พัฒนาการด้านอารมณ์ 
และจิตใจ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ – ๒.๔ 
มาตรฐานที่ ๓ เด็กมี
พัฒนาการด้านสังคม 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ – ๓.๔ 
มาตรฐานที่ ๔ เด็กมี
พัฒนาการด้าน
สติปัญญา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ – ๔.๕ 
มาตรฐานที่ ๑๑ การ
พัฒนาสถานศึกษาตาม
นโยบายและแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษา เพื่อ
ยกระดับคุณภาพให้
สูงข้ึน 



 

โรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา   ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบรุี 
 

๒๐                                                  รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
-  กิจกรรม
กีฬาพาเพลิน 
-  กิจกรรม
หนูน้อย
นักธรรม 
-  กิจกรรม
ลูกเสือตัว
น้อย  

๒.๔ เพ่ือให้
ผู้เรียนมี
จินตนาการ
และความคิด
สร้างสรรค์
สมวัย 
๒.๕ เพ่ือให้
ผู้เรียนมีทักษะ
ในการสื่อสาร
สมวัย 
๒.๖ เพ่ือให้
ผู้เรียนมี
สุนทรียภาพ
สมวัย 
 

เชิงคุณภาพ 
- ผู้เรียนได้มีพัฒนาการทั้ง
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคมและสติปัญญา 

เชิงคุณภาพ 
- ผู้เรียนได้มีพัฒนาการทั้ง
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคมและสติปัญญา 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๑ – ๑๑.๒ 
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๒๑                                                  รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 กลยุทธ์ที่ ๒ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑.  โครงการ
สืบสาน
วัฒนธรรม 
-  กิจกรรมวัน
ลอยกระทง 
-  กิจกรรมการ
แต่งกายโดยใช้
ผ้าไทยท้องถิ่น 
-  กิจกรรม
ภาษาถ่ินชวน
ฟัง 
-  กิจกรรม
ประเพณีวัน
สงกรานต์ 
-  กิจกรรม
ประเพณีตัก
บาตรดอกไม้ 
-  กิจกรรม
มารยาทไทย
หน้าเสาธง 
 

๑.๑  เพ่ือผู้เรียน
เห็นคุณค่าใน
ตนเอง มีความ
มั่นใจ กล้า
แสดงออกอย่าง
เหมาะสม 
๑.๒  เพ่ือผู้เรียน
มีมนุษย์สัมพันธ์
ดีให้เกียรติผู้อื่น 
๑.๓  เพ่ือผู้เรียน
สร้างผลงานจาก
การเข้าร่วม
กิจกรรมด้าน
ศิลปะ ดนตรี/
นาฎศิลป์ 
๑.๔  เพ่ือผู้เรียน
ยอมรับความคิด
และวัฒนธรรมที่
แตกต่าง 
๑.๕  เพ่ือผู้เรียน
ตระหนัก รู้
คุณค่า ร่วม
อนุรักษ์และ
พัฒนา
สิ่งแวดล้อม 
 

เชิงปริมาณ 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ 
เห็นคุณค่าในตนเอง 
มีความม่ันใจกล้า
แสดงออกอย่าง
เหมาะสม 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ 
มีมนุษย์สัมพันธ์ดีให้
เกียรติผู้อื่น 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๐
สร้างผลงานจากการ
เข้าร่วมกิจกรรมด้าน
ศิลปะ ดนตรี/
นาฎศิลป์ 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๐
ยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๐
ตระหนัก รู้คุณค่า 
ร่วมอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๐
สามารถบรรลุตาม
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
ปรัชญาและจุดเน้น
ของการศึกษา 

เชิงปริมาณ 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๕ เห็น
คุณค่าในตนเอง มีความ
มั่นใจกล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๕ มี
มนุษย์สัมพันธ์ดีให้เกียรติ
ผู้อื่น 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๓สร้าง
ผลงานจากการเข้าร่วม
กิจกรรมด้านศิลปะ 
ดนตรี/นาฎศิลป์ 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๒
ยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๒
ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วม
อนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๔
สามารถบรรลุตาม
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
ปรัชญาและจุดเน้นของ
การศึกษา 
 
 

มาตรฐานที่ ๑ เด็กมี
พัฒนาการด้าน
ร่างกาย 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ - ๑.๔ 
มาตรฐานที่ ๒ เด็กมี
พัฒนาการด้าน
อารมณ์ และจิตใจ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ – ๒.๔ 
มาตรฐานที่ ๓ เด็กมี
พัฒนาการด้าน
สังคม 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ – ๓.๔ 
มาตรฐานที่ ๔ เด็กมี
พัฒนาการด้าน
สติปัญญา 
ตัวบ่งชี้ที่  
๔.๑ – ๔.๕ 
มาตรฐานที่ ๑๑ การ
พัฒนาสถานศึกษา
ตามนโยบายและ
แนวทางปฏิรูป
การศึกษา เพื่อ
ยกระดับคุณภาพให้
สูงข้ึน 
ตัวบ่งชี้ที่  
๑๑.๑ – ๑๑.๒ 
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๒๒                                                  รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

๑.๖  เพ่ือผู้เรียน
สามารถบรรลุ
ตามเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ 
ปรัชญาและ
จุดเน้นของ
การศึกษา 

เชิงคุณภาพ 
- ผู้เรียนมีการพัฒนา
ศักยภาพตาม
ความสามารถ ความ
สนใจและความถนัด 

เชิงคุณภาพ 
- ผู้เรียนมีการพัฒนา
ศักยภาพตาม
ความสามารถ ความสนใจ
และความถนัด 

 

๒. โครงการ
เด็กไทยวิถี
พุทธ 
- กิจกรรม
อังคารบุญ 
- กิจกรรมลูก
บุญเกื้อ
มารยาทงาม 
- กิจกรรม
นักธรรมน้อย 
- กิจกรรมค่าย
คุณธรรม 
 

๒.๑ เพ่ือผู้เรียน
มีความเอ้ือ
อาทรผู้อื่นและ
กตัญญูกตเวที
ต่อผู้มีพระคุณ 
๒.๒ เพ่ือผู้เรียน
เห็นคุณค่าใน
ตนเอง มีความ
มั่นใจ กล้า
แสดงออกอย่าง
เหมาะสม 
๒.๓ เพ่ือผู้เรียน
มีมนุษย์สัมพันธ์
ดีให้เกียรติผู้อื่น 
๒.๔ เพ่ือผู้เรียน
สามารถบรรลุ
ตามเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ 
ปรัชญาและ
จุดเน้นของ
การศึกษา 
 

เชิงปริมาณ 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ 
มีความเอ้ืออาทรผู้อ่ืน
และกตัญญูกตเวทีต่อ
ผู้มีพระคุณ 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ 
เห็นคุณค่าในตนเอง 
มีความม่ันใจ กล้า
แสดงออกอย่าง
เหมาะสม 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ 
มีมนุษย์สัมพันธ์ดีให้
เกียรติผู้อื่น 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ 
สามารถบรรลุตาม
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
ปรัชญาและจุดเน้น
ของการศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
- ผู้เรียนมีการพัฒนา
ศักยภาพตาม
ความสามารถ ความ
สนใจและความถนัด 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๗ มี
ความเอ้ืออาทรผู้อื่นและ
กตัญญูกตเวทีต่อผู้มี
พระคุณ 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๘ เห็น
คุณค่าในตนเอง มีความ
มั่นใจ กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๔ มี
มนุษย์สัมพันธ์ดีให้เกียรติ
ผู้อื่น 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๔ 
สามารถบรรลุตาม
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
ปรัชญาและจุดเน้นของ
การศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
- ผู้เรียนมีการพัฒนา
ศักยภาพตาม
ความสามารถ ความสนใจ
และความถนัด 

มาตรฐานที่ ๒ เด็กมี
พัฒนาการด้าน
อารมณ์ และจิตใจ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ – ๒.๔ 
มาตรฐานที่ ๓ เด็กมี
พัฒนาการด้าน
สังคม 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ – ๓.๔ 
มาตรฐานที่ ๑๑ การ
พัฒนาสถานศึกษา
ตามนโยบายและ
แนวทางปฏิรูป
การศึกษา เพื่อ
ยกระดับคุณภาพให้
สูงข้ึน 
ตัวบ่งชี้ที่  
๑๑.๑ – ๑๑.๒ 
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๒๓                                                  รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

๓. โครงการวิถี
ชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
- กิจกรรมสภา
นักเรียน 
- กิจกรรม
เกษตรกรน้อย 
- กิจกรรมหนู
น้อยออมทรัพย์
ตามหลัก
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

๓.๑ ผู้เรียนมี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตาม
หลักสูตร 
๓.๒ ผู้เรียนมี
ความเอ้ืออาทร
ต่อผู้อื่นและ
กตัญญูต่อผู้มี
พระคุณ 
๓.๓ ผู้เรียนมี
การวางแผนการ
ท างานและ
ด าเนินการจน
ส าเร็จ 
๓.๔ ผู้เรียน
ท างานอย่างมี
ความสุข มุ่งมั่น
พัฒนางานและ
ภูมิใจในผลงาน
ของตนเอง 
๓.๕ ผู้เรียน
ท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ 

เชิงปริมาณ 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๐มี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามหลักสูตร 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๐มี
ความเอ้ืออาทรต่อ
ผู้อื่นและกตัญญูต่อผู้
มีพระคุณ 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๐
การวางแผนการ
ท างานและ
ด าเนินการจนส าเร็จ 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๐
ท างานอย่างมี
ความสุข มุ่งมั่น
พัฒนางานและภูมิใจ
ในผลงานของตนเอง 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๐
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
เชิงคุณภาพ 
- ผู้เรียนด าเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
และด ารงชีวิตอย่างมี
ความสุข 

เชิงปริมาณ 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๘มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามหลักสูตร 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๖มี
ความเอ้ืออาทรต่อผู้อื่น
และกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๕ มีการ
วางแผนการท างานและ
ด าเนินการจนส าเร็จ 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๔
ท างานอย่างมีความสุข 
มุ่งม่ันพัฒนางานและ
ภูมิใจในผลงานของตนเอง 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๕
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
เชิงคุณภาพ 
- ผู้เรียนด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและด ารงชีวิต
อย่างมีความสุข 

มาตรฐานที่ ๒ เด็กมี
พัฒนาการด้าน
อารมณ์ และจิตใจ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ – ๒.๔ 
มาตรฐานที่ ๓ เด็กมี
พัฒนาการด้าน
สังคม 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ – ๓.๔ 
มาตรฐานที่ ๔ เด็กมี
พัฒนาการด้าน
สติปัญญา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ – ๔.๕ 

๔. โครงการวัน
ส าคัญ 
-  กิจกรรมวันวิ
สาขบูชา 
-  กิจกรรมวัน
มาฆบูชา 
-  กิจกรรมวัน
อาสาฬหบูชา 

๔.๑  ผู้เรียนมี
ความกตัญญู
กตเวทีต่อบิดา 
มารดาและผู้มี
พระคุณ 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ 
มีความกตัญญูกตเวที
ต่อบิดา มารดาและผู้
มีพระคุณ 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๔ มี
ความกตัญญูกตเวทีต่อ
บิดา มารดาและผู้มี
พระคุณ 
 
 
 

มาตรฐานที่ ๑ เด็กมี
พัฒนาการด้าน
ร่างกาย 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ - ๑.๔ 
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๒๔                                                  รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

-  กิจกรรมวัน
เข้าพรรษา 
-  กิจกรรมวัน
ไหว้ครู / 
รับขวัญน้อง 
-  กิจกรรมวัน
แม่แห่งชาติ 
-  กิจกรรมวัน
เฉลิมพระ
ชนมพรรษา 
สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ 
(ร.๑๐) 
-  กิจกรรมวัน
คล้ายวัน
สวรรคต 
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ 
(ร.๙) 
-  กิจกรรมวัน
ปิยมหาราช 
-  กิจกรรมวัน
ภาษาไทย / วัน
สุนทรภู่ 
 

๔.๒  ผู้เรียนมี
ความตระหนัก 
รู้คุณค่าและร่วม
อนุรักษ์วัน
ส าคัญต่างๆ 
๔.๓  ผู้เรียน
สามารถสร้าง
ผลงานจากการ
เข้าร่วมกิจกรรม
ด้านศิลปะ 
ดนตรี-นาฏศิลป์
และนันทนาการ
ตามจินตนาการ 
๔.๔  ผู้เรียนเห็น
คุณค่าในตนเอง 
มีความม่ันใจ
และกล้า
แสดงออกอย่าง
เหมาะสม 
๔.๕  ผู้เรียนมี
มนุษยสัมพันธ์ที่
ดีและให้เกียรติ
ผู้อื่น 
 

 - ผู้เรียนร้อยละ ๙๐
มีความตระหนัก รู้
คุณค่าและร่วม
อนุรักษ์วันส าคัญ
ต่างๆ 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๐
สามารถสร้างผลงาน
จากการเข้าร่วม
กิจกรรมด้านศิลปะ 
ดนตรี-นาฏศิลป์และ
นันทนาการตาม
จินตนาการ 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ 
เห็นคุณค่าในตนเอง 
มีความม่ันใจและกล้า
แสดงออกอย่าง
เหมาะสม 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ 
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
และให้เกียรติผู้อ่ืน 
เชิงคุณภาพ 
- ผู้เรียนมีการพัฒนา
ศักยภาพตาม 
ความสามารถความ
สนใจและความถนัด 

 - ผู้เรียนร้อยละ ๙๘ มี
ความตระหนัก รู้คุณค่า
และร่วมอนุรักษ์วันส าคัญ
ต่างๆ 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๓
สามารถสร้างผลงานจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมด้าน
ศิลปะ ดนตรี-นาฏศิลป์
และนันทนาการตาม
จินตนาการ 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๖ เห็น
คุณค่าในตนเอง มีความ
มั่นใจและกล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๖ มี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้
เกียรติผู้อื่น 
เชิงคุณภาพ 
- ผู้เรียนมีการพัฒนา
ศักยภาพตาม 
ความสามารถความสนใจ
และความถนัด 

มาตรฐานที่ ๒ เด็กมี
พัฒนาการด้าน
อารมณ์ และจิตใจ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ – ๒.๔ 
มาตรฐานที่ ๓ เด็กมี
พัฒนาการด้าน
สังคม 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ – ๓.๔ 
มาตรฐานที่ ๔ เด็กมี
พัฒนาการด้าน
สติปัญญา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ – ๔.๕ 
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๒๕                                                  รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างและเตรียมความพร้อมด้านภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการ
ส่งเสริม
อัจฉริยภาพ
ทางด้าน
ภาษาต่าง 
ประเทศ 
- กิจกรรม 
English and 
Chinese 
Today 
- กิจกรรม 
ASEAN DAY 
CAMP 
- กิจกรรมวัน
คริสต์มาส 
- กิจกรรม 
English 
Camp 

๑.๑  เพ่ือพัฒนา
นักเรียนให้มีทักษะ
ในการอ่าน ฟัง พูด
และเขียน
ภาษาต่างประเทศ
ตามวัย 
๑.๒  เพ่ือพัฒนา
นักเรียนให้มีนิสัยรัก
การอ่านและ
แสวงหาความรู้ 
๑.๓  เพ่ือพัฒนา
นักเรียนให้เรียนรู้
สิ่งต่างๆ รอบตัว
และมีความสุขกับ
การเรียนรู้ 
๑.๔  เพ่ือให้
นักเรียนมีความ
กระตือรือร้นสนใจ
ใฝ่รู้และมีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้ 
๑.๕   เพ่ือให้
นักเรียนเล่นและ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่างมีความสุข 
 

เชิงปริมาณ 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มี
ทักษะในการอ่าน ฟัง 
พูดและเขียน
ภาษาต่างประเทศไดต้าม
วัย 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มี
นิสัยรักการอ่านและ
แสวงหาความรู้ 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ ได้
เรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว
และมีความสุขกับการ
เรียนรู้ 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มี
ความกระตือรือร้นสนใจ
ใฝ่รู้และมีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ เล่น
และท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่างมีความสุข 
เชิงคุณภาพ 
- ผู้เรียนมีความสามารถ
ทางการ ฟัง พูด อ่าน
และเขียน
ภาษาต่างประเทศที่มี
คุณภาพและสามารถเข้า
ร่วมการแข่งขันได้ 

เชิงปริมาณ 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๑ มี
ทักษะในการอ่าน ฟัง พูด
และเขียน
ภาษาต่างประเทศไดต้าม
วัย 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๑ มี
นิสัยรักการอ่านและ
แสวงหาความรู้ 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๓ ได้
เรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว
และมีความสุขกับการ
เรียนรู้ 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๕ มี
ความกระตือรือร้นสนใจใฝ่
รู้และมีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๕ เล่น
และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข 
เชิงคุณภาพ 
- ผู้เรียนมีความสามารถ
ทางการ ฟัง พูด อ่านและ
เขียนภาษาต่างประเทศท่ีมี
คุณภาพและสามารถเข้า
ร่วมการแข่งขันได้ 

มาตรฐานที่ ๔ 
เด็กมี
พัฒนาการด้าน
สติปัญญา 
ตัวบ่งชี้ที่  
๔.๑ – ๔.๕ 
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๒๖                                                  รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

  กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ 
อย่างมีคุณภาพ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการ
พัฒนาศักยภาพ
ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 
- กิจกรรมวิจัยใน
ชั้นเรียน 
- กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพครู เชิญกู
รู สู่องค์กร 
- กิจกรรมการ
สร้างขวัญก าลังใจ
แก่ครูและ
บุคลากร 
- กิจกรรมวันครู 
- กิจกรรมการ
พัฒนาคุณธรรม  
จริยธรรม 
- กิจกรรมการ
ขอรับใบประกอบ
วิชาชีพครู 
- กิจกรรมขยาย
ผลและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
KM  
 
 

๑.๑  เพ่ือให้ครู
และบุคลากรมี
ความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรู้ 
ตามแนวทาง
ปรัชญาและ
หลักการปฏิรูป
การศึกษา 
๑.๒  เพ่ือให้ครู
และบุคลากรได้
ศึกษาดูงาน 
เทียบเคียง
คุณภาพกับ
สถานศึกษาท่ี
บริหารจัดการได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๑.๓  เพ่ือให้ครู
และบุคลการได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
แนวทางการ
จัดการเรียนรู้ที่
ประสบผลส าเร็จ 
 
 

เชิงปริมาณ 
- ครูและบุคลากร 
ร้อยละ ๙๐ มีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรู้ 
ตามแนวทางปรัชญา
และหลักการปฏิรูป
การศึกษา 
- ครูและบุคลากร 
ร้อยละ ๙๐ ได้ศึกษา
ดูงาน เทียบเคียง
คุณภาพกับ
สถานศึกษาท่ีบริหาร
จัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
- ครูและบุคลากร 
ร้อยละ ๙๐ ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
แนวทางการจัดการ
เรียนรู้ที่ประสบ
ผลส าเร็จ 
- ครูและบุคลากร 
ร้อยละ ๙๐ มี
ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างครูและ
บุคลากรทางการ

เชิงปริมาณ 
- ครูและบุคลากร ร้อย
ละ ๙๘ มีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรู้ ตาม
แนวทางปรัชญาและ
หลักการปฏิรูป
การศึกษา 
- ครูและบุคลากร ร้อย
ละ ๙๕ ได้ศึกษาดูงาน 
เทียบเคียงคุณภาพกับ
สถานศึกษาท่ีบริหาร
จัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
- ครูและบุคลากร ร้อย
ละ ๙๕ ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ แนวทางการ
จัดการเรียนรู้ที่ประสบ
ผลส าเร็จ 
- ครูและบุคลากร ร้อย
ละ ๙๔ มี
ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ในศูนย์พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

มาตรฐานที่ ๕ ครู
ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่
อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ - 
๕.๑๐ 
มาตรฐานที่ ๖
ผู้บริหาร
ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่
อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 
ตัวบ่งชี้ที่๖.๑ –
๖.๗ 
มาตรฐานที่ ๗ 
แนวการจัด
การศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ – 
๗.๕ 
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๒๗                                                  รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

- กิจกรรมการ
ผลิตสื่อและใช้
เทคโนโลยีเพ่ือ
การเรียนรู้ 
 

๑.๔  เพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาในศูนย์
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
๑.๕  เพ่ือให้ครู
วิจัยและ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ที่ตน
รับผิดชอบและใช้
ผลในการปรับ
การจัด
ประสบการณ์ 
 

ศึกษาในศูนย์พัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
- ครูและบุคลากร 
ร้อยละ ๙๐ วิจัยและ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ที่ตน
รับผิดชอบและใช้ผล
ในการปรับการจัด
ประสบการณ์ 
เชิงคุณภาพ 
- ครูและบุคลากรมี
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้ในทศวรรษท่ี 
๒๑ ตามแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง
เพ่ิมข้ึน 
- ครูและบุคลากรน า
ประสบการณ์จาก
การศึกษาดูงาน การ
เทียบเคียงคุณภาพ 
การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ใช้
จัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีคุณภาพ 
- ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในศูนย์
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษามี
ความสัมพันธ์อันดี   
มีความสามัคคี 

- ครูและบุคลากร ร้อย
ละ ๙๓ วิจัยและ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ
และใช้ผลในการปรับ
การจัดประสบการณ์ 
เชิงคุณภาพ 
- ครูและบุคลากรมี
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้ในทศวรรษท่ี 
๒๑ ตามแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สองเพ่ิมข้ึน 
- ครูและบุคลากรน า
ประสบการณ์จาก
การศึกษาดูงาน การ
เทียบเคียงคุณภาพ 
การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ใช้
จัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีคุณภาพ 
- ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในศูนย์
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษามี
ความสัมพันธ์อันดี    
มีความสามัคคี 

มาตรฐานที่ ๑๑ 
การพัฒนา
สถานศึกษาตาม
นโยบายและ
แนวทางปฏิรูป
การศึกษา เพื่อ
ยกระดับคุณภาพ
ให้สูงข้ึน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๑ – 
๑๑.๒ 

 



 

โรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา   ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบรุี 
 

๒๘                                                  รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 กลยุทธ์ที่ ๕ ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการโลก
กว้างทาง
การศึกษา 
- กิจกรรมทัศน
ศึกษานอก
สถานที่ 
- กิจกรรมศึกษา
แหล่งเรียนรู้ใน
ท้องถิ่น 
- กิจกรรมจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
- กิจกรรมส่งเสริม
ความสามารถสู่
ชุมชน 
 
 

๑.๑  เพ่ือส่งเสริม
ให้นักเรียนมีจิตใจ
ร่าเริงแจ่มใส  
มองโลกในแง่ดี  
มีความม่ันใจใน
ตัวเอง มี
ความรู้สึกท่ีดีต่อ
ตนเองและเข้าใจ
ผู้อื่น 
๑.๒  เพ่ือปลูกฝัง
ให้นักเรียนมี
ความรักในศิลปะ
และวัฒนธรรม
ไทย 
๑.๓  เพ่ือส่งเสริม
ให้นักเรียนได้
แสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจาก
ประสบการณ์ตรง 
จากแหล่งเรียนรู้
และสื่อต่างๆ
รอบตัว 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ 
มีจิตใจร่าเริงแจ่มใส  
มองโลกในแง่ดี มี
ความมั่นใจในตัวเอง 
มีความรู้สึกที่ดีต่อ
ตนเองและเข้าใจผู้อื่น 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ 
มีความรักในศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๐
ได้แสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจาก
ประสบการณ์ตรง 
จากแหล่งเรียนรู้และ
สื่อต่างๆรอบตัว 
- สถานศึกษา 
ผู้ปกครองและชุมชน
ร้อยละ ๙๐ มี
บทบาทหน้าที่
ด าเนินงานของ
สถานศึกษาให้
บรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๕ มี
จิตใจร่าเริงแจ่มใส  
มองโลกในแง่ดี มีความ
มั่นใจในตัวเอง มี
ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง
และเข้าใจผู้อื่น 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๔ มี
ความรักในศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๒ได้
แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจาก
ประสบการณ์ตรง จาก
แหล่งเรียนรู้และสื่อ
ต่างๆรอบตัว 
- สถานศึกษา 
ผู้ปกครองและชุมชน
ร้อยละ ๙๕ มีบทบาท
หน้าที่ด าเนินงานของ
สถานศึกษาให้
บรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
- สถานศึกษาร้อยละ 
๙๔มีการจัดหลักสูตร
ให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับท้องถิ่น 

มาตรฐานที่ ๓ 
เด็กมีพัฒนาการ
ด้านสังคม 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ – 
๓.๔ 
มาตรฐานที่ ๔ 
เด็กมีพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ – 
๔.๕ 
มาตรฐานที่ ๕ครู
ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่
อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ - 
๕.๑๐ 
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๒๙                                                  รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

๑.๔  เพ่ือให้
นักเรียน
ผู้ปกครองและ
ชุมชนมีบทบาท
หน้าที่ด าเนินงาน
ของสถานศึกษา
ให้บรรลุผลส าเร็จ
ตามเป้าหมาย 
๑.๕  เพ่ือให้
สถานศึกษามีการ
จัดหลักสูตรให้
เหมาะสมและ
สอดคล้องกับ
ท้องถิ่น 
๑.๖  เพ่ือให้
ผู้เรียนมีทักษะใน
การแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง
และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 
 

- สถานศึกษาร้อยละ 
๙๐มีการจัดหลักสูตร
ให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับท้องถิ่น 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๐มี
ทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง
และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 
เชิงคุณภาพ 
- สถานศึกษามีการ
เชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกับ
แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาในท้องถิ่น 
- สถานศึกษามีการ
ขับเคลื่อนและ 
ด าเนินงานให้
บรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

- ผู้เรียนร้อยละ ๙๔  
มีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองและ
พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
เชิงคุณภาพ 
- สถานศึกษามีการ
เชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกับ
แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาในท้องถิ่น 
- สถานศึกษามีการ
ขับเคลื่อนและ 
ด าเนินงานให้บรรลุผล
ส าเร็จตามเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ ๙ 
คณะกรรมการ
สถานศึกษาและ
ผู้ปกครอง ชุมชน 
ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่
อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑ – 
๙.๒ 
มาตรฐานที่ ๑๐ 
การพัฒนา
สถานศึกษาให้
บรรลุเป้าหมาย
ตามปรัชญา 
วิสัยทัศน์ จุดเน้น
ของการศึกษา
ปฐมวัย 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๑ – 
๑๐.๒ 

๒. โครงการ
พัฒนาระบบ ICT 
เพื่อการเรียนรู้ 
- กิจกรรมพัฒนา
ระบบเครือข่ายไร้
สาย 
- กิจกรรมพัฒนา
ระบบสารสนเทศ 
- กิจกรรมส่งเสริม
การใช้อินเตอร์เน็ต
เพ่ือการเรียนรู้ 
 

๒.๑  เพ่ือพัฒนา
ห้องคอมพิวเตอร์
ให้มีคอมพิวเตอร์
ที่มปีระสิทธิภาพ
และเพียงพอ 
ส าหรับ 
การเรียนรู้ 
๒.๒  เพ่ือเพ่ิมตัว
กระจายสัญญาณ 
WIFI ให้
ครอบคลุมทั้ง
โรงเรียน และ

เชิงปริมาณ 
- สถานศึกษาร้อยละ 
๙๐ มีคอมพิวเตอร์ที่
มีประสิทธิภาพและ
เพียงพอ ส าหรับ 
การเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
- สถานศึกษาร้อยละ 
๙๓ มีคอมพิวเตอร์ที่มี
ประสิทธิภาพและ
เพียงพอ ส าหรับ 
การเรียนรู้ 
- สถานศึกษาร้อยละ 
๙๔ มีการกระจาย
สัญญาณ WIFI ให้
ครอบคลุมทั้งโรงเรียน 
และเพียงพอต่อความ
ต้องการ 

มาตรฐานที่ ๔ 
เด็กมีพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ – 
๔.๕ 
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๓๐                                                  รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

- กิจกรรมส่งเสริม
ครูและบุคลากรใช้ 
ICT ท าสื่อ 
ประกอบการสอน 
- กิจกรรม
ห้องเรียน Smart 
Classroom 
 

เพียงพอต่อความ
ต้องการ 
๒.๓  เพ่ือพัฒนา
ระบบ
อินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงให้
ผู้เรียนสามารถสืบ
ค้นหาความรู้ได้ 
๒.๔ เพ่ือส่งเสริม
ให้ครู บุคลากร 
และนักเรียนใช้
อินเตอร์เน็ตใน
การเรียนรู้ 
๒.๕  เพ่ือ
ปรับปรุง 
ซ่อมแซม สื่อ
อุปกรณ์
เทคโนโลยีในห้อง
คอมพิวเตอร์ 
๒.๖  เพ่ือส่งเสริม
ให้ครูและ
บุคลากรใน
โรงเรียนใช้ ICT 
ในการท าสื่อ
ประกอบการสอน 
 

- สถานศึกษาร้อยละ 
๙๐ มีการกระจาย
สัญญาณ WIFI ให้
ครอบคลุมทั้ง
โรงเรียน และ
เพียงพอต่อความ
ต้องการ 
- สถานศึกษาร้อยละ 
๙๐ มีระบบ
อินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูงให้ผู้เรียนสามารถ
สืบค้นหาความรู้ได้ 
- สถานศึกษาร้อยละ 
๙๐ ส่งเสริมให้ครู 
บุคลากร และ
นักเรียนใช้
อินเตอร์เน็ตในการ
เรียนรู้ 
- สถานศึกษาร้อยละ 
๙๐ มีการปรับปรุง 
ซ่อมแซม สื่ออุปกรณ์
เทคโนโลยีในห้อง
คอมพิวเตอร์ 
- สถานศึกษาร้อยละ 
๙๐ ส่งเสริมให้ครู
และบุคลากรใน
โรงเรียนใช้ ICT ใน
การท าสื่อ
ประกอบการสอน 
 
 
 
 

- สถานศึกษาร้อยละ 
๙๕ มีระบบ
อินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูงให้ผู้เรียนสามารถ
สืบค้นหาความรู้ได้ 
- สถานศึกษาร้อยละ 
๙๕ ส่งเสริมให้ครู 
บุคลากร และนักเรียน
ใช้อินเตอร์เน็ตในการ
เรียนรู้ 
- สถานศึกษาร้อยละ 
๙๔ มีการปรับปรุง 
ซ่อมแซม สื่ออุปกรณ์
เทคโนโลยีในห้อง
คอมพิวเตอร์ 
- สถานศึกษาร้อยละ 
๙๕ ส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรในโรงเรียนใช้ 
ICT ในการท าสื่อ
ประกอบการสอน 
เชิงคุณภาพ 
- สถานศึกษามี
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ที่มีระบบ
อินเตอร์เน็ตที่มี
ประสิทธิภาพสูง 
- สถานศึกษามีตัว
กระจายสัญญาณ WIFI 
ครอบคลุมอย่างทั้ง
โรงเรียน 
 
 
 

มาตรฐานที่ ๕ ครู
ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่
อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ - 
๕.๑๐ 
มาตรฐานที่ ๖
ผู้บริหาร
ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่
อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ – 
๖.๗ 
มาตรฐานที่ ๗ 
แนวการจัด
การศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ – 
๗.๕ 
มาตรฐานที่ ๙ 
คณะกรรมการ
สถานศึกษาและ
ผู้ปกครอง ชุมชน 
ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่
อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑ – 
๙.๒ 



 

โรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา   ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบรุี 
 

๓๑                                                  รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

เชิงคุณภาพ 
- สถานศึกษามี
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ที่มี
ระบบอินเตอร์เน็ตที่มี
ประสิทธิภาพสูง 
- สถานศึกษามีตัว
กระจายสัญญาณ 
WIFI ครอบคลุมอย่าง
ทั้งโรงเรียน 
- สถานศึกษามี 
Smart TV เพ่ือใช้
เป็นสื่อประกอบการ
สอนทุกห้องเรียน 

- สถานศึกษามี Smart 
TV เพ่ือใช้เป็นสื่อ
ประกอบการสอนทุก
ห้องเรียน 

๓. โครงการ
พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ และใช้
แหล่งเรียนรู้
ภายใน
สถานศึกษา 
- กิจกรรมส่งเสริม
นิสัยรักการอ่าน 
- กิจกรรมฟัง พูด 
อ่าน เขียน 
- กิจกรรม
ห้องสมุดเคลื่อนที่ 
- กิจกรรมนิทาน
สนุกสุขหรรษา 
 

๓.๑ เพ่ือให้
ผู้เรียนสามารถ
สรุปความคิดจาก
เรื่องท่ีอ่าน ฟัง ดู 
และสื่อสารโดย
การพูดหรือเขียน
ตามความคิดของ
ตนเองได้ 
๓.๒ เพ่ือให้
ผู้เรียนมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ 
๓.๓ เพ่ือให้
ผู้เรียนมีผลการ
ประเมินการอ่าน 
คิดวิเคราะห์ และ
เขียนเป็นไปตาม
เกณฑ์ 

เชิงปริมาณ 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ 
สามารถสรุปความคิด
จากเรื่องที่อ่าน ฟัง ดู 
และสื่อสารโดยการ
พูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง
ได้ 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ 
มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ผลงาน
ด้วยความภาคภูมิใจ 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ 
มีผลการประเมินการ
อ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียนเป็นไปตาม
เกณฑ์ 
 
 

เชิงปริมาณ 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๘ 
สามารถสรุปความคิด
จากเรื่องที่อ่าน ฟัง ดู 
และสื่อสารโดยการพูด
หรือเขียนตามความคิด
ของตนเองได้ 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๘มี
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๓มี
ผลการประเมินการ
อ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๖
สามารถน าเสนอวิธีคิด 
วิธีแก้ปัญหาด้วยวิธี
การศึกษาค้นคว้าจาก

มาตรฐานที่ ๓ 
เด็กมีพัฒนาการ
ด้านสังคม 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ – 
๓.๔ 
มาตรฐานที่ ๔ 
เด็กมีพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ – 
๔.๕ 
มาตรฐานที่ ๕  
ครูปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่
อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ - 
๕.๑๐ 
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๓๒                                                  รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

๓.๔ เพ่ือให้
ผู้เรียนสามารถ
น าเสนอวิธีคิด วิธี
แก้ปัญหาด้วยวิธี
การศึกษาค้นคว้า
จากเรื่องที่อ่านได้ 
๓.๕ เพ่ือให้
ผู้เรียนมีนิสัยรัก
การอ่านและ
แสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจาก
ห้องสมุด แหล่ง
และสื่อต่างๆ
รอบตัว 
๓.๖ เพ่ือให้
ผู้เรียนเรียนรู้
ร่วมกันเป็นกลุ่ม 
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพื่อการ
เรียนรู้ระหว่างกัน 

- ผู้เรียนร้อยละ ๙๐
สามารถน าเสนอวิธี
คิด วิธีแก้ปัญหาด้วย
วิธีการศึกษาค้นคว้า
จากเรื่องที่อ่านได้ 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๐มี
นิสัยรักการอ่านและ
แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากห้องสมุด 
แหล่งและสื่อต่างๆ
รอบตัว - ผู้เรียนร้อย
ละ ๙๐เรียนรู้ร่วมกัน
เป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพ่ือการ
เรียนรู้ระหว่างกัน 
เชิงคุณภาพ 
- ผู้เรียนสามารถ
ศึกษาหาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้และ
ด ารงชีวิตได้อย่างมี
ความสุข 

เรื่องท่ีอ่านได้ 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๔มี
นิสัยรักการอา่นและ
แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากห้องสมุด 
แหล่งและสื่อต่างๆ
รอบตัว 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๘
เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม 
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพื่อการเรียนรู้
ระหว่างกัน 
เชิงคุณภาพ 
- ผู้เรียนสามารถศึกษา
หาความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้และด ารงชีวิตได้
อย่างมีความสุข 

มาตรฐานที่ ๙ 
คณะกรรมการ
สถานศึกษาและ
ผู้ปกครอง ชุมชน 
ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่
อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑ – 
๙.๒ 
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๓๓                                                  รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการ
พัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือใน
การจัดการศึกษา 
- กิจกรรมประชุม
กรรมการบริหาร
สถานศึกษา 
- กิจกรรม
ปฐมนิเทศ
ผู้ปกครอง
นักเรียน 
- กิจกรรมจิต
อาสาจาก
โรงเรียนสู่
ผู้ปกครอง       
- กิจกรรม
เครือข่าย
ผู้ปกครอง
นักเรียน 
 

๑.๑  เพ่ือให้
โรงเรียนมี
เครือข่ายความ
ร่วมมือในการจัด
การศึกษา 
๑.๒  เพ่ือระดม
ทรัพยากรจาก
หน่วยงานภาครัฐ 
ที่มีหน้าที่ในการ
จัดการศึกษา
ร่วมกันอย่างมี       
ประสิทธิภาพ 
๑.๓  เพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์และ
ส่งเสริมความ
เข้าใจ ระหว่าง 
ครู นักเรียน และ
ผู้ปกครองให้ เกิด
ความร่วมมือใน
การจัดการศึกษา 
 

เชิงปริมาณ 
- โรงเรียนมีเครือข่าย
ความร่วมมือในการ
จัดการศึกษาร้อยละ 
๙๐ 
- สถานศึกษาได้
ระดมทรัพยากรจาก
หน่วยงานภาครัฐ ที่มี
หน้าที่ในการจัด
การศึกษาร่วมกัน
อย่างมี       
ประสิทธิภาพ ร้อยละ 
๙๐ 
- สถานศึกษาสร้าง
ความสัมพันธ์และ
ส่งเสริมความเข้าใจ 
ระหว่าง ครู นักเรียน 
และผู้ปกครองให้ 
เกิดความร่วมมือใน
การจัดการศึกษา 
ร้อยละ ๙๐ 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
- โรงเรียนมีเครือข่าย
ความร่วมมือในการจัด
การศึกษาร้อยละ ๙๕ 
- สถานศึกษาได้ระดม
ทรัพยากรจาก
หน่วยงานภาครัฐที่มี
หน้าที่ในการจัด
การศึกษาร่วมกันอย่าง
มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 
๙๓ 
- สถานศึกษาสร้าง
ความสัมพันธ์และ
ส่งเสริมความเข้าใจ 
ระหว่าง ครู นักเรียน 
และผู้ปกครองให้ เกิด
ความร่วมมือในการจัด
การศึกษา ร้อยละ ๙๓ 
เชิงคุณภาพ 
- สถานศึกษามี
เครือข่ายความร่วมมือ
การศึกษาให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานหลักการ
จัดการศึกษา 

มาตรฐานที่ ๕  
ครูปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่
อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ - 
๕.๑๐ 
มาตรฐานที่ ๗ 
แนวการจัด
การศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ – 
๗.๕ 
มาตรฐานที่ ๙ 
คณะกรรมการ
สถานศึกษาและ
ผู้ปกครอง ชุมชน 
ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่
อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑ – 
๙.๒ 
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๓๔                                                  รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

เชิงคุณภาพ 
- สถานศึกษามี
เครือข่ายความ
ร่วมมือการศึกษาให้มี
คุณภาพตาม
มาตรฐานหลักการจัด
การศึกษา 

มาตรฐานที่ ๑๐ 
การพัฒนา
สถานศึกษาให้
บรรลุเป้าหมาย
ตามปรัชญา 
วิสัยทัศน์ จุดเน้น
ของการศึกษา
ปฐมวัย 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๑ – 
๑๐.๒ 

๒. โครงการ
ระบบดโีรงเรียน
มีคุณภาพ 
- กิจกรรมพัฒนา
โครงสร้างและ
ระบบบริหาร
จัดการ 
- กิจกรรมนิเทศ
ภายในอย่างเป็น
ระบบ 
- กิจกรรมพัฒนา
ระบบประกัน 
คุณภาพภายใน 
- กิจกรรมการ
ควบคุมภายใน
และลดความเสี่ยง 
- กิจกรรมวันแห่ง
ความส าเร็จ 
 

๒.๑  เพ่ือให้การ
บริการจัดการของ
กลุ่มงาน
งบประมาณมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
๒.๒  เพ่ือให้มีการ
พัฒนาบุคลากร
กลุ่มงาน
งบประมาณอย่าง
เป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 
๒.๓  เพ่ือให้ครู
น าแผนการ
จัดการเรียนรู้ไป
ใช้จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนได้
อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 
๒.๔ เพ่ือให้
โรงเรียนมีระบบ
บริหารและการ
จัดการที่มี

เชิงปริมาณ 
- สถานศึกษาร้อยละ 
๙๐ มีการบริการ
จัดการของกลุ่มงาน
งบประมาณมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
- สถานศึกษาร้อยละ 
๙๐ มีการพัฒนา
บุคลากรกลุ่มงาน
งบประมาณอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 
- ครูร้อยละ ๙๐    
น าแผนการจัดการ
เรียนรู้ไปใช้จัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอนได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 
- สถานศึกษาร้อยละ 
๙๐ มีระบบบริหาร
และการจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 
 

เชิงปริมาณ 
- สถานศึกษาร้อยละ 
๙๕ มีการบริการ
จัดการของกลุ่มงาน
งบประมาณมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
- สถานศึกษาร้อยละ 
๙๕ มีการพัฒนา
บุคลากรกลุ่มงาน
งบประมาณอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 
- ครูร้อยละ ๙๕ น า
แผนการจัดการเรียนรู้
ไปใช้จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
- สถานศึกษาร้อยละ 
๙๕มีระบบบริหารและ
การจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 
 
 

มาตรฐานที่ ๕  
ครูปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่
อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ - 
๕.๑๐ 
มาตรฐานที่ ๗ 
แนวการจัด
การศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ – 
๗.๕ 
มาตรฐานที่ ๘ 
สถานศึกษามีการ
ประกันคุณภาพ
ภายในของ
สถานศึกษาตามที่
ก าหนดใน
กฎกระทรวง 
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑ – 
๘.๖ 
 



 

โรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา   ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบรุี 
 

๓๕                                                  รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

ประสิทธิภาพ 
๒.๕ เพ่ือให้เกิด
การปฏิบัติตาม
กฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับ
ที่เก่ียวข้อง 
 

- สถานศึกษาร้อยละ 
๙๐ มีการปฏิบัติตาม
กฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง 
เชิงคุณภาพ 
- สถานศึกษามีการ
ด าเนินงานกิจกรรม
ต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
- สถานศึกษามีการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเป็นไป
อย่างคล่องตัวและ
สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษา 
- สถานศึกษามีการ
บริหารงานที่เป็น
ระบบ 
- สถานศึกษามีการ
ประกันคุณภาพ
ภายในอย่างต่อเนื่อง 
- สถานศึกษามีระบบ
สารสนเทศเพ่ือการ 
บริหารจัดการที่
ครอบคลุมภารกิจ
ของสถาบันศึกษา 
- โรงเรียนมี
โครงสร้างการบริหาร
จัดการที่คล่องตัว 

- สถานศึกษาร้อยละ 
๙๕ มีการปฏิบัติตาม
กฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
เชิงคุณภาพ 
- สถานศึกษามีการ
ด าเนินงานกิจกรรม
ต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
- สถานศึกษามีการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเป็นไปอย่าง
คล่องตัวและ
สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษา 
- สถานศึกษามีการ
บริหารงานที่เป็นระบบ 
- สถานศึกษามีการ
ประกันคุณภาพภายใน
อย่างต่อเนื่อง 
- สถานศึกษามีระบบ
สารสนเทศเพ่ือการ 
บริหารจัดการที่
ครอบคลุมภารกิจของ
สถาบันศึกษา 
- โรงเรียนมีโครงสร้าง
การบริหารจัดการที่
คล่องตัว 

มาตรฐานที่ ๑๐ 
การพัฒนา
สถานศึกษาให้
บรรลุเป้าหมาย
ตามปรัชญา 
วิสัยทัศน์ จุดเน้น
ของการศึกษา
ปฐมวัย 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๑ – 
๑๐.๒ 

 
 
 
 



 

โรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา   ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบรุี 
 

๓๖                                                  รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

๒. ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 
ด้านที่  ๑  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 

มาตรฐานที่ ๑  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  

ตัวบ่งชี้ 

จ านวน นร. 
ที่อยู่ใน

ระดับ ๓ ขึ้น
ไป 

จ านวน 
นร.

ทั้งหมด 

ร้อยละที่
ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

๑.๑ มีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ ์
มาตรฐาน ๑๘๒ ๑๙๔ ๙๓.๘๑ ๑ ๐.๙๔ ๕ ดีเย่ียม 

๑.๒ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวยั ๑๘๖ ๑๙๔ ๙๕.๘๘ ๑.๕ ๑.๔๔ ๕ ดีเย่ียม 
๑.๓ มสีุขนิสยัในการดูแลสุขภาพของตน ๑๙๐ ๑๙๔ ๙๗.๙๔ ๑.๕ ๑.๔๗ ๕ ดีเย่ียม 
๑.๔ หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงตอ่โรค 
อุบัติเหตุ ภยั และสิ่งเสพติด  ๑๙๔ ๑๙๔ ๑๐๐ ๑ ๑.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑   ๙๖.๙๑ ๕ ๔.๘๕ ๔ ดีเย่ียม 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
 ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๑. แบบบันทึกน้ าหนัก/ส่วนสูง 

๒. แบบสรุปน้ าหนัก/ส่วนสูง 

๓. แบบบันทึกสมรรถภาพ 

๔. แผนการจัดประสบการณ์ (กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ) 

๕. แบบบันทึกการตรวจสุขภาพ 

๖. แบบบันทึกการจ่ายนม 

๗. กิจกรรมกลางแจ้ง 

๘. กิจกรรมกีฬาสี 

๙. กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

๑๐. กิจกรรมปฐมนิเทศ 
 

  
 



 

โรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา   ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบรุี 
 

๓๗                                                  รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 ๑. วิธีการพัฒนา 
   โรงเรียนได้มีการส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายอย่างเป็นระบบตามเกณฑ์มาตรฐาน

อย่างเต็มศักยภาพ  โดยการจัดท าบันทึกน้ าหนักส่วนสูงมีและมีการตรวจสุขภาพประจ าวันก่อนเข้าห้องเรียน 

การจัดกิจกรรมและหน่วยการเรียนรู้ให้เด็กได้เรียนรู้ถึงความส าคัญของร่างกายโดยมีการเรียนการสอนเพ่ือฝึก

ทักษะการเคลื่อนไหวเช่น กิจกรรมกล้างแจ้งการเรียนวิชาพละศึกษาพ้ืนฐาน การเรียนว่ายน้ า และมีกิจกรรม

กีฬาสี เพ่ือให้เด็กได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงได้มาตรฐานตามเกณฑ์และรู้จักวิธีการดูแลรักษาสุขภาพให้

สะอาดและปลอดภัย ให้เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตนเพ่ือพัฒนาและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค 

อุบัติเหตุ และสิ่งเสพติดได้ 

 ๒. ผลการพัฒนา 
   จากการบันทึกผลการพัฒนาด้านร่างกายของเด็ก  ด้วยแบบบันทึกตามมาตรฐาน  รวมถึงการ

จัดกิจกรรมเพ่ือรองรับการพัฒนาของเด็กต่างๆ จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 

๑ ในระดับดีเยี่ยม  ในด้านน้ าหนัก/ส่วนสูง  มีการพัฒนาที่ดีตามวัย  เด็กมีทักษะการเคลื่อนไหวคล่องแคล่วดี

ตามมาตรฐานที่ครูก าหนด  อีกทั้งเด็กมีสุขนิสัยในการดูแลตนเองในการหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค  

การเกิดอุบัติเหตุ และสิ่งเสพติดได้ดี 

 ๓.   แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
   โรงเรียนได้จัดหาสื่ออุปกรณ์ที่สอดคล้องกับการพัฒนาด้านร่างกายของเด็ก  ประเมิน

มาตรฐานตามโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาครูเพ่ือยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นสุขภาพ

อนามัย  เพ่ือพัฒนานักเรียนการให้มีสมรรถนะตามเกณฑ์มาตรฐานควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอนและมี

การติดตามนิเทศการสอนของครูอย่างเป็นระบบ  
 

มาตรฐานที่ ๒  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 

ตัวบ่งชี้ 

จ านวน นร. 
ที่อยู่ใน

ระดับ ๓ ขึ้น
ไป 

จ านวน 
นร.

ทั้งหมด 

ร้อยละที่
ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

๒.๑ ร่าเริงแจม่ใส มีความรูส้ึกท่ีดตี่อตนเอง ๑๙๐ ๑๙๔ ๙๗.๙๔ ๑ ๐.๙๘ ๕ ดีเย่ียม 
๒.๒ มคีวามมั่นใจและกล้าแสดงออก ๑๘๖ ๑๙๔ ๙๕.๘๘ ๑ ๐.๙๖ ๕ ดีเยียม 
๒.๓ ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย ๑๘๘ ๑๙๔ ๙๖.๙๑ ๑ ๐.๙๗ ๕ ดีเย่ียม 
๒.๔ ช่ืนชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว 
และรักธรรมชาต ิ ๑๙๔ ๑๙๔ ๑๐๐ ๒ ๒.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๒   ๙๗.๖๘ ๔ ๔.๙๑ ๔ ดีเย่ียม 



 

โรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา   ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบรุี 
 

๓๘                                                  รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
๑. แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน 

๒. แบบบันทึกพัฒนาการ 

๓. แผนการจัดกิจกรรม (กิจกรรมหลัก) 

๔. แฟ้มสะสมผลงาน 

๕. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 

๖. กิจกรรมทัศนศึกษา 

๗. กิจกรรมกีฬาสี 

๘. กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
 

 ๑. วิธีการพัฒนา 
   โรงเรียนส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ และความสนใจ  ด้านศิลปะ  ด้าน

ดนตรี ด้านการจัดกิจกรรมและมีการบันทึกด้านต่างๆ  อย่างเป็นระบบเพ่ือปรับแก้ให้ เด็กได้พัฒนาอย่าง

ต่อเนื่องเพ่ือให้เด็กมีความสุข ร่าเริง แจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก สามารถ

ควบคุมอารมณ์ตนเองได้อย่างเหมาะสมกับวัย และเด็กสามารถชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรัก

ธรรมชาติโดยการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมส่งเสริม

ประชาธิปไตย 

 ๒. ผลการพัฒนา 
   จากการจัดกิจกรรมเพ่ือให้มีเด็กมีการพัฒนา รวมทั้งการจัดท าเอกสารแบบบันทึกต่างๆ ด้าน
อารมณ์ และจิตใจของเด็ก จะเห็นได้ว่าเด็กมีความสุข ร่าเริง แจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง มีความมั่นใจ  
กล้าแสดงออก สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้อย่างเหมาะสมกับวัย นอกจากนี้ผู้เรียนยังรู้จักชื่นชมศิลปะ  
ดนตรี การเคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ โดยการพัฒนาที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
           ๓.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
   โรงเรียนได้ก าหนดแผนพัฒนาครูและเด็กเพ่ือยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่

เน้น ให้เด็กมีโอกาสฝึกประสบการณ์จริง การสอนแบบโครงการ ฯลฯ และมีการติดตามนิเทศการสอนของครู

อย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการทดสอบเด็กด้านการแสดงออกและจัดเวทีกิจกรรมต่างๆ ประเมินความสามารถ

ของเด็กตามท่ีก าหนดในหลักสูตร 

 

 

 



 

โรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา   ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบรุี 
 

๓๙                                                  รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 

ตัวบ่งชี้ 

จ านวน นร. 
ที่อยู่ใน

ระดับ ๓ ขึ้น
ไป 

จ านวน 
นร.

ทั้งหมด 

ร้อยละที่
ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

๓.๑ มีวินยั รับผดิชอบ เช่ือฟังค าสั่งสอน 
ของพ่อแม่ ครูอาจารย ์ ๑๙๔ ๑๙๔ ๑๐๐ ๒ ๒.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๓.๒ มคีวามซื่อสัตยส์ุจรติ ช่วยเหลือแบ่งปัน ๑๙๔ ๑๙๔ ๑๐๐ ๑ ๑.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 
๓.๓ เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ๑๘๗ ๑๙๔ ๑๐๐ ๑ ๑.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 
๓.๔ ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและ 
ศาสนาท่ีตนนับถือ ๑๙๔ ๑๙๔ ๑๐๐ ๑ ๑.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๓   ๑๐๐ ๕ ๕.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

 
ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๑. แบบบันทึกพัฒนาการ 

๒. ตารางเวรประจ าวัน 

๓. กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 

๔. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 

๕. กิจกรรมวันเด็ก 

๖. แบบบันทึกการออมทรัพย์ 

๗. แบบบันทึกความดี 

๘. แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

๙. กิจกรรมกลุ่ม 

๑๐. การแต่งกายแบบไทยทุกวันศุกร์ 

๑๑. กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 

๑๒. การตักบาตรตอนเช้าทุกวันอังคาร 

๑๓. กิจกรรมวันไหว้ครูและรับขวัญน้อง 

๑๔. กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมและมารยาทไทย 

 

 
  



 

โรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา   ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบรุี 
 

๔๐                                                  รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 ๑. วิธีการพัฒนา 
   โรงเรียนได้ส่งเสริมและได้พัฒนาเด็กโดยจัดกิจกรรมตามตารางกิจกรรมประจ าวันและน า

รายละเอียดของการประเมินของ ตัวบ่งชี้บางรายการไปบูรณาการ การสอนตามหน่วยสาระการเรียนรู้ โดยการ

จัด  กิจกรรมโฮมรูม  อบรมเด็กทุกวัน  การจัดท าบันทึกการท าความดี  การปฏิบัติตามข้อตกลงของชั้นเรียน 

เข้าร่วมพิธีไหว้ครู  กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมกลุ่ม  และกิจกรรมออมวันละบาทเพ่ือช่วยเหลือผู้ยากไร้  ตาม

โครงการจิตอาสาพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนมีวินัย  รู้จักรับผิดชอบ  เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่-ครู  ส่งเสริมให้มี

ความซื่อสัตย์สุจริต  และรู้จักช่วยเหลือผู้อื่น 

          ๒. ผลการพัฒนา 

   จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เด็กมีทักษะการคิด  ช่วยพัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์  

ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล 

 ๓.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
   โรงเรียนได้ก าหนดแผนพัฒนาครูเพ่ือยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นทักษะ

การพูด การแสดงออกในกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ  ได้แก่ การจัดกิจกรรมการสอนที่สอดแทรกกระบวนการคิด

วิเคราะห์แบบผังมโนทัศน์, การสอนแบบโครงการ ฯลฯ และมีการติดตามนิเทศการสอนของครูอย่างเป็นระบบ 

รวมทั้งมีการ ทดสอบเด็กให้ได้แสดงในโอกาสต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ มีการจัดกิจกรรมที่สอดแทรกกับ

พัฒนาการของผู้เรียนในด้านต่างๆ  
 

มาตรฐานที่ ๔  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 

ตัวบ่งชี้ 

จ านวน นร. 
ที่อยู่ใน

ระดับ ๓ ขึ้น
ไป 

จ านวน 
นร.

ทั้งหมด 

ร้อยละที่
ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

๔.๑ สนใจเรยีนรูส้ิ่งรอบตัว ซักถามอย่าง 
ตั้งใจ และรักการเรยีนรู ้ ๑๗๘ ๑๙๔ ๙๕.๑๙ ๑ ๐.๙๕ ๕ ดีเย่ียม 

๔.๒ มคีวามคดิรวบยอดเกี่ยวกับสิง่ต่างๆ  
ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู ้ ๑๘๒ ๑๙๔ ๙๓.๘๑ ๑ ๐.๙๔ ๕ ดีเย่ียม 

๔.๓ มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย ๑๘๐ ๑๙๔ ๙๒.๗๘ ๑ ๐.๙๓ ๕ ดีเย่ียม 
๔.๔ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์
และคณิตศาสตร ์ ๑๙๐ ๑๙๔ ๙๗.๙๔ ๑ ๐.๙๘ ๕ ดีเย่ียม 

๔.๕ มจีินตนาการและความคดิสรา้งสรรค ์ ๑๙๒ ๑๙๔ ๙๘.๙๗ ๑ ๐.๙๙ ๕ ดีเย่ียม 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๔   ๙๕.๗๓ ๕ ๔.๗๙ ๕ ดีเย่ียม 
 



 

โรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา   ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบรุี 
 

๔๑                                                  รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
๑. แผนการจัดประสบการณ์ (กิจกรรมเสริมประสบการณ์) 

๒. แบบบันทึกรักการอ่าน 

๓. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

๔. กิจกรรมตอบค าถามจากห้องสมุด 

๕. กิจกรรมสนุกคิดสนุกอ่าน 

๖. กิจกรรมกลุ่มสาระหน้าเสาธง 

๗. กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย 

๘. ตารางการจัดประสบการณ์ 

๙. การศึกษาและวิเคราะห์เรียนตามแนวพหุปัญญา 

๑๐. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการ 

๑๑. แผนการจัดประสบการณ์  (เกมการศึกษา) 

๑๒. กิจกรรมคณิตศาสตร์หรรษา 

๑๓. สมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน 

๑. วิธีการพัฒนา 
   โรงเรียนส่งเสริมให้เด็กเกิดทักษะกระบวนการคิดซึ่งน าไปสู่การตั้งค าถาม และกระตุ้นให้เด็ก
เกิดการคิดและหาเหตุผลในสิ่งที่อยากรู้มีความสนใจในการท ากิจกรรมต่างๆ รู้จัก การตั้งค าถาม และรักการ
เรียนรู้ มีการจัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจากสถานการณ์และกิจกรรม ต่างๆ โดยครูเปิดโอกาสให้เด็กได้
แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดการเรียนรู้จากการท ากิจกรรมต่างๆ เช่น การทดลอง การน า เสนอ
ผลงานหน้าชั้นเรียน และการแสดงบทบาทสมมุติ  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีความเข้าใจ และใช้ภาษาสื่อสาร
ให้ ผู้คนรับรู้ด้วยภาษาพูด ฟังเรื่องราว ท่าทาง การอ่านจากภาพ เพ่ือสร้างปฎิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนให้สมกับวัย  
จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้เด็กได้มีความสามารถในการเรียนรู้โดยใช้การสืบหาความรู้ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์โดยการสังเกต สงสัย ถามค าถาม ลงมือบันทึกการเรียนรู้ น าเสนอข้อมูลการเรียนรู้ให้เหมาะสม  
จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้เด็กถ่ายทอดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ผ่านการเคลื่อนไหว และสร้างสรรค์
ผลงานให้เหมาะสมกับวัย 
 ๒. ผลการพัฒนา 
   ผลการประเมินตามมาตรฐานที่ ๔ ทุกตัวบ่งชี้ จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณา
การและการจัดโครงการ/กิจกรรม/งานอย่างหลากหลาย เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา มีลักษณะ
พฤติกรรมสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว สักถามอย่างตั้งใจ รักการเรียนรู้ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิด
จากประสบการณ์เรียนรู้ มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิต
สตร์ รวมทั้งมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล 



 

โรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา   ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบรุี 
 

๔๒                                                  รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 ๓.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
   จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีทักษะทางภาษา วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่องโดย
สอดแทรกกระบวนการคิดวิเคราะห์แบบผังมโนทัศน์ เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมการพัฒนา
ครูให้มีการจัดท าแผนประสบการณ์ท่ีเน้นทักษะการคิด ความคิดรวบยอมเพ่ิมมากข้ึน 

ด้านที่  ๒ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา                                                                                
มาตรฐานที่  ๕  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิพล 

ตัวบ่งชี้ 
จ านวน คร ู

ที่อยู่ในระดับ 
๓ ขึ้นไป 

จ านวน ครู
ทั้งหมด 

ร้อยละที่
ได้ 

ค่าน้ าหนัก 
คะแนน

ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

๕.๑ ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และ 
ธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัยและ 
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัด 
ประสบการณ์ 

 

๙ 

 

๑๑ 

 

๘๑.๘๒ ๒ 

 

๑.๖๔ 

 

๔ 

 

ดเียี่ยม 

๕.๒ ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ท่ี 
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและ 
สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ 
หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่าง 
ระหว่างบุคคล 

 

 

๙ 

 

 

๑๑ 

 

 

๘๑.๘๒ 

 
๒ 

 

 

๑.๖๔ 

 

 

๔ 

 

 

ดีมาก 

๕.๓ ครูบริหารจัดการชั้นเรียนท่ีสร้างวินัย 
เชิงบวก ๑๑ ๑๑ ๑๐๐.๐๐ ๒ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๕.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก ๙ ๑๑ ๘๑.๘๒ ๒ ๑.๖๔ ๔ ดีมาก 

๕.๕ ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมิน 
พัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลายและสรุป 
รายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง 

 

๙ 

 

๑๑ 

 

๘๑.๘๒ 

 
 

๒ 

 

๑.๖๔ 

 

๔ 

 

ดีมาก 

๕.๖ ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ 
ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการจัด 
ประสบการณ์ 

๑๑ ๑๑ ๑๐๐.๐๐ ๒ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๕.๗ ครูจัดส่ิงแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ 
ตลอดเวลา ๑๑ ๑๑ ๑๐๐.๐๐ ๒ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๕.๘ ครูมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับเด็กและผู้ปกครอง ๑๑ ๑๑ ๑๐๐.๐๐ ๒ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 
๕.๙ ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถใน 
ด้านการศึกษาปฐมวัย ๙ ๑๑ ๘๑.๘๒ ๒ ๑.๖๔ ๔ ดีมาก 

๕.๑๐ครูจัดท าสารนิทัศน์และน ามาไตร่ตรอง
เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก ๙ ๑๑ ๘๑.๘๒ ๒ ๑.๖๔ ๔ ดีเยี่ยม 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๕   ๘๙.๐๙ ๒๐ ๑๗.๘๒ ๔ ดีมาก 

 



 

โรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา   ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบรุี 
 

๔๓                                                  รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

ร่องรอยความพยายาม  (โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
๑. โครงการปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

๒. โครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๓. โครงการเรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ภายใน/ภายนอก 

๔. กิจกรรมจัดท าแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๕. กิจกรรมผลิตสื่อ จัดหา จัดซื้อสื่อ/ผลิตสื่อ CD 

๖. จัดท าวิจัยในชั้นเรียน 

๗. แฟ้มสะสมงานครู/บันทึกการเข้ารับการอบรม 

๘. แบบบันทึกการจัดประสบการณ์หลังการสอน 

๙. กิจกรรมนิเทศการสอน 
  

 ๑. วิธีการพัฒนา 
   โรงเรียนส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความเข้าใจปรัชญา หลักการ จุดหมาย และสาระการเรียนรู้

ของ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้และเชื่อมโยงความรู้ความเข้าใจสู่การจัดท า

หน่วยการเรียนรู้ การจัดประสบการณ์ การจัดกิจกรรมประจ าวัน และการประเมินพัฒนาการเด็ ก ได้อย่าง

ชัดเจน และสามารถชี้แนะผู้อ่ืนได้  มีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัยของสถานศึกษา ครอบคลุมพัฒนาการเด็กทั้ง ๔ ด้าน มีการปฏิบัติหน้าที่ตามต าแหน่งด้วยความมุ่งมั่น 

ทุ่มเทการสอนอย่างเต็มความสามารถ เพ่ือพัฒนาให้เด็กมีคุณภาพบรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร  มีความ

เข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย บริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก

ใช้สื่อและเทคโนโลยีสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก ใช้เครื่องมือการวัดผลและประเมินพัฒนาการอย่าง

ต่อเนื่องและหลากหลาย มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยมีการจัดท าวิจัย ๒ ครั้งใน ๑ ปีการศึกษา 
 

 ๒. ผลการพัฒนา  
   จากการจัดโครงการ/กิจกรรมที่หลากหลายส่งผลให้ครูผู้สอนระดับปฐมวัยมีความรู้ ความ

เข้าใจเกี่ยวกับปรัชญา หลักการ จุดหมายธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย  สามารถจัดท าแผนการจัด

ประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตร  มีการบริหารจัดการชั้นเรียน  ผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับ

พัฒนาการของเด็ก ใช้เครื่องมือในการวัดและประเมินพัฒนาการอย่างหลากหลาย  จัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือ

ต่อการเรียนรู้  ครูมีความรู้ความสามารถในด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยผลการพัฒนาอยู่ในระดับดีมาก 
 
 
 



 

โรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา   ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบรุี 
 

๔๔                                                  รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 ๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
   โรงเรียนได้ก าหนดแผนพัฒนาการเพ่ือยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กอย่างต่อเนื่องและหลากหลาย ใช้สื่อและนวัตกรรมที่

หลากหลายและเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย ครูได้รับผลการพัฒนาตนเองโดยการอบรมและศึกษาหาความรู้

เพ่ิมเติมอย่างต่อเนื่อง 
 

มาตรฐานที่ ๖  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ตัวบ่งชี้ ระดับท่ีได้ ค่าน้ าหนัก 
คะแนนที่

ได้ 
เทียบระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 

๖.๑ ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจดัการศึกษา 
ปฐมวัย ๕ ๓ ๓ ๕ ดีเยี่ยม 

๖.๒ ผู้บริหารมีวสิัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดรเิริ่ม 
ที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย ๕ ๓ ๓ ๕ ดีเยี่ยม 

๖.๓ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ 
ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้าน 
วิชาการและการจัดการ 

๕ ๓ ๓ ๕ ดีเยี่ยม 

๖.๔ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรล ุ
เป้าหมายตามแผนพัฒนาคณุภาพสถานศึกษา ๕ ๓ ๓ ๕ ดีเยี่ยม 

๖.๕ ผู้บริหารส่งเสรมิและพัฒนาศกัยภาพบุคลากรให้ม ี
ประสิทธิภาพ ๕ ๓ ๓ ๕ ดีเยี่ยม 

๖.๖ ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรกึษาทางวิชาการและ 
เอาใจใส่การจดัการศึกษาปฐมวัยเด็กเต็มศักยภาพและ 
เต็มเวลา 

๕ ๓ ๓ ๕ ดีเยี่ยม 

๖.๗ เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหาร 
จัดการศึกษาปฐมวัย ๕ ๒ ๓ ๕ ดีเยี่ยม 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๖  ๒๐ ๒๐ ๕ ดีเยี่ยม 
 

ร่องรอยความพยายาม  (โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
๑. หลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย 
๒. แผนพัฒนาการศึกษา 
๓. ประชุมประจ าเดือน 
๔. แบบประเมินการใช้หลักสูตรปฐมวัย 
๕. โครงการ/กิจกรรมของโรงเรียน 
๖. รายงานการใช้หลักสูตรปฐมวัย 



 

โรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา   ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบรุี 
 

๔๕                                                  รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

๗. แบบประเมินความพึงพอใจ 
๘. โครงสร้างบริหารงานระดับปฐมวัย 
๙. รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๑๐. ค าสั่งแต่งตั้งครู 
๑๑. บันทึกการประชุมครู 
๑๒. วุฒิบัตร/รางวัลที่ได้รับ 
๑๓. บันทึกการเข้ารับการอบรม 
๑๔. บันทึกการประชุมฝ่าย 
๑๕. กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานครูและบุคลากร 
๑๖. งานวิจัยในชั้นเรียน 
๑๗. กิจกรรมนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ 
๑๘. โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา 
๑๙. ประชุมวิชาการ 
๒๐. เข้าเยี่ยมชมห้องเรียน 
 

๑. วิธีการพัฒนา 
   ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจ สามารถอธิบายความหมายของปรัชญา แนวคิด หลักการ และ

จุดหมาย ของการจัดการศึกษาปฐมวัยได้อย่างชัดเจนและสามารถอธิบาย ถ่ายทอดและชี้แนะแก่ผู้อ่ืนได้และ

เป็นที่ยอมรับ จากผู้เกี่ยวข้อง และมีร่องรอยหลักฐานชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ ผู้บริหารใช้หลักการบริหาร

แบบมีส่วนร่วม ผู้บริหารให้ค าปรึกษาทางวิชาการ  เอาใจใส่การศึกษาปฐมวัยอย่างเต็มศักยภาพ   

 ๒. ผลการพัฒนา   
   จากการจัดกิจกรรม/โครงการที่หลากหลาย  ผู้บริหารเข้าใจหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษา

ปฐมวัย  โครงการพัฒนาเครือข่าย ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการศึกษา  รายงานประจ าปี  รวมถึงการ

ประชุมวิชาการ ประชุมประจ าเดือน  ท าให้ผู้บริหารรู้ถึงปัญหาและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีเหตุผล 

 ๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต       
   โรงเรียนได้ก าหนดแผนพัฒนาครูเพ่ือพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องอีกทั้งสนับสนุนส่งเสริมให้ 

ชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาร่วมบริหารจัดการให้มากยิ่งขึ้นทุกภาคส่วน และมีการติดตามนิเทศ การ

สอนของครูอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการศึกษาดูงานในส่วนที่ต้องการพัฒนาของครู ผู้ปกครองให้รู้จักหน้าที่  

ตระหนัก รับผิดชอบตามที่ก าหนด 

 

 



 

โรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา   ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบรุี 
 

๔๖                                                  รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานที่  ๗  แนวการจัดการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ ระดับท่ีได้ ค่าน้ าหนัก 
คะแนน

ที่ได้ 
เทียบระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 

๗.๑ มหีลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและ 
น าสู่การปฏิบัตไิด้อย่างมีประสิทธิภาพ ๕ ๔ ๔ ๕ ดีเย่ียม 

๗.๒ มรีะบบและกลไกใหผู้้มสี่วนรว่มทุกฝ่ายตระหนัก 
และเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย ๕ ๔ ๔ ๕ ดีเย่ียม 

๗.๓ จดักิจกรรมเสรมิสร้างความตระหนักรู้และเข้าใจ 
หลักการจดัการศึกษาปฐมวัย ๕ ๔ ๔ ๕ ดีเย่ียม 

๗.๔ สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับ 
ผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น ๕ ๔ ๔ ๕ ดีเย่ียม 

๗.๕ จดัสิ่งอ านวยความสะดวกเพือ่พัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน ๕ ๔ ๔ ๕ ดีเย่ียม 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๗  ๒๐ ๒๐ ๕ ดีเย่ียม 
 

ร่องรอยความพยายาม  (โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
๑. หลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย 
๒. กิจกรรมการบูรณาการสาระท้องถิ่น 
๓. กิจกรรมใช้สื่อเทคโนโลยีในการเรียนการสอน 
๔. รายงานการใช้หลักสูตร 
๕. สรุปแบบประเมินหลักสูตร 
๖. บันทึกการประชุมผู้ปกครอง 
๗. กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง 
๘. กิจกรรมใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัย 
๙. กิจกรรมเยี่ยมบ้าน 
๑๐. กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นเพ่ือการเรียนรู้ระดับปฐมวัย 
๑๑. กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับปฐมวัย 
๑๒. กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ 
๑๓. แผนการจัดประสบการณ์ 
๑๔. การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
๑๕. บันทึกการประชุม 
๑๖. โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา 
๑๗. กิจกรรมการจัดตั้งคณะกรรมการอ านวยการ 
๑๘. กิจกรรมการจัดตั้งคณะกรรมการโรงเรียน 
๑๙. กิจกรรมการจัดตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 
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๔๗                                                  รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 ๑. วิธีการพัฒนา                    
   โรงเรียนมีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและน าสู่การปฏิบัติได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วม  ทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการศึกษาปฐมวัยมีการจัดกิจกรรม

เสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการเข้าใจการศึกษา  สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความ

ร่วมมือกับผู้ปกครองชุมชนและท้องถิ่น  จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน 

 ๒. ผลการพัฒนา   
   จากการจัดกิจกรรมตามโครงการ/กิจกรรมมีผลการประเมินในระดับดีเยี่ยม  เพราะมีร่องรอย

หลักฐานปรากฎชัดเจนตรวจสอบได้ รวมทั้งน าข้อมูลมาพัฒนาปรับปรุงการจัดโครงการ กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้ สถานศึกษาจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน  โดย

มีการวางแผนการด าเนินงาน มีการด าเนินงานเป็นระบบ มีการตรวจสอบ และปรับปรุงการด าเนินงานให้ดีขึ้น

อย่างต่อเนื่อง เป็นที่ยอมรับ และเป็นแบบอย่างแก่สถานศึกษาอ่ืน  สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมสร้างความ

ตระหนักรู้ และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีการวางแผน ด าเนินงาน 

ตรวจสอบ และปรับปรุงการจัดกิจกรรมให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสามารถเป็นแบบอย่างได้รับการยอมรับ ท า

ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดความตระหนักรู้ และเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างชัดเจน    

 ๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
   โรงเรียนได้ก าหนดแผนพัฒนาครู หลักสูตรการศึกษาเพ่ือยกระดับความสามารถในการเรียนรู้

ที่เนน้ทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบและท าให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์สามารถตัดสินใจ

แก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล รวมทั้งมีการทดสอบผู้เรียนตามท่ีก าหนดในหลักสูตรของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา   ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบรุี 
 

๔๘                                                  รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานที่  ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ตัวบ่งชี้ ระดับท่ีได้ 
ค่า

น้ าหนัก 
คะแนนที่

ได้ 
เทียบระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 

๘.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา ๕ ๑ ๑ ๕ ดีเย่ียม 
๘.๒ จดัท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

๕ ๑ ๑ ๕ ดีเย่ียม 

๘.๓ จดัระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศ 
ในการบริหารจัดการ ๕ ๑ ๑ ๕ ดีเย่ียม 

๘.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน 
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๕ ๐.๕ ๐.๕ ๕ ดีเย่ียม 

๘.๕ น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก       
ไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษาอย่างต่อเนื่อง ๕ ๐.๕ ๐.๕ ๕ ดีเย่ียม 

๘.๖ จดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมิน 
คุณภาพภายใน                                            ๕ ๑ ๑ ๕ ดีเย่ียม 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๘  ๕ ๕ ๕ ดีเย่ียม 

 
ร่องรอยความพยายาม  (โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๑. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
๒. แผนการจัดประสบการณ์ 
๓. แผนพัฒนาการศึกษา 
๔. โครงการต่างๆ 
๕. กิจกรรมต่างๆ 
๖. แผนปฏิบัติการ 
๗. แฟ้มข้อมูลนักเรียน 
๘. บัญชีเรียกชื่อ 

๙. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและการประกันคุณภาพภายในให้เข้มแข็ง 

๑๐. รายงานประจ าปี 

๑๑. กิจกรรมนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ 

๑๒. ค าสั่งแต่งตั้งการท างาน 
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๔๙                                                  รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 ๑. วิธีการพัฒนา 
   สถานศึกษามีมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาที่เกิดจากการศึกษา วิเคราะห์

มาตรฐานและ ตัวบ่งชี้ตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้มาตรฐานและตัวบ่งชี้สะท้อนอัตลักษณ์และ

มาตรการส่งเสริมของ สถานศึกษาที่เด่นชัด โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา รวมทั้ งมี

การประกาศค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ให้กลุ่มผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกรับทราบทั่วถึง

ทุกกลุ่มเป้าหมาย  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย การจัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัด

การศึกษาโดยการคิดวิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษา ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

และเป้าหมายด้านต่าง ๆ โดยมีจุดเน้าที่คุณภาพเด็ก มีแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา การจัดท าปฏิทิน การน าแผนปฏิบัติการประจ าปีไปสู่การปฏิบัติ

ทุกปีการศึกษา  การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ จัดท าระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ครอบคลุมภาระกิจ

ด้านการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาทุกด้าน ใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ของสถานศึกษา ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตาม ตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตามแผน 

พัฒนาคุณภาพการศึกษา และประเมินผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของทุกปีการศึกษา น าผลการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

จัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่เป็นรายงานประจ าปี หลักจากสถานศึกษา

ด าเนินการจัดการศึกษาเสร็จสิ้นในแต่ละปีการศึกษานั้น ๆ น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษา

เพ่ือให้ความเห็นชอบ เพ่ือรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเผยแพร่รายงาน

ต่อสาธารณะชน 

 ๒. ผลการพัฒนา   

   สถานศึกษามีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาระยะ ๔ ปี  
สอดคล้องกับปรัชญา อัตลักษณ์  เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา โดยผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา และมีแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนที่มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/วิธีการ/งบประมาณ และ
ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน  สถานศึกษามีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเป็นหมวดหมู่  ครอบคลุมภารกิจใจการบริหาร
จัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ  ด าเนินการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ  และ
การพัฒนาความก้าวหน้าของการปฏิบัติงาน เพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็นระบบและครบวงจร  ประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  และน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา   
  สถานศึกษามีการจัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ที่เป็นรายงาน
ประจ าปี  หลังจากสถานศึกษาจัดการศึกษาเสร็จสิ้นในแต่ละปีการศึกษา  น าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา
เพื่อให้ความเห็นชอบและน าเสนอหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรายงานสู่สาธารณชนทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ   
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๕๐                                                  รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 ๓. แนวทางการพัฒนา 

  สถานศึกษาด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา ปรับปรุงเรื่องข้อมูลสารสนเทศให้ได้ข้อมูลอย่างรวดเร็วและสามารถน าข้อมูลไปปรับปรุงการ
ด าเนินการได้ดีขึ้นอยู่เสมอส่งเสริมให้บุคลากรผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 

ด้านที่  ๓  มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

มาตรฐานที่ ๙ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ ระดับท่ีได้ 
ค่า

น้ าหนัก 
คะแนนที่

ได้ 
เทียบระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 

๙.๑ เป็นแหล่งเรียนรูเ้พื่อพัฒนาการเรยีนรู้ของเด็กและ 
บุคลากรในสถานศึกษา ๕ ๒.๕ ๒.๕ ๕ ดีเยี่ยม 

๙.๒ มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ ระหว่างสถานศึกษากับ 
ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกีย่วข้อง ๕ ๒.๕ ๒.๕ ๕ ดีเยี่ยม 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๙  ๕ ๕ ๕ ดีเย่ียม 

 
ร่องรอยความพยายาม  (โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๑. โครงการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 

๒. การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช้สื่อเทคโนโลยี 

๓. กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ 

๔. กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนในโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียง 

๕. กิจกรรมเยี่ยมบ้าน 
๖. กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับปฐมวัย 
๗. กิจกรรมธรรมชาติเพ่ือการเรียนรู้  

  
 ๑. วิธีการพัฒนา                    
   สถานศึกษา เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา มี
ร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ มีขั้นตอนการด าเนินงานสร้าง และพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษา โดยศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา จัดท า
แผนพัฒนาและด าเนินการตามขั้นตอนตามที่ก าหนด การด าเนินการก ากับ  ติดตาม และน าผลไปปรับปรุง
พัฒนา อย่างต่อเนื่องมีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสถาศึกษากับครองครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง  



 

โรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา   ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบรุี 
 

๕๑                                                  รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

เกิดกระบวนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา โดยศึกษาอย่างมีขั้นตอน วิเคราะห์
ข้อมูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย และ
ด าเนินการตามขั้นตอนตามที่ก าหนด   สรุปรายงานผลการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมแหล่งเรียนรู้  เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา  มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง    
 

 ๒. ผลการพัฒนา 
   จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลายในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ทุกชั้น  ช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ธรรมชาติสิ่งรอบตัวท าให้เกิดความสร้างสรรค์  ความคิดอย่างเป็น
ระบบ  สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล 
 

 ๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
   โรงเรียนได้ก าหนดโครงการและกิจกรรมที่หลากหลาย  เพ่ือให้เด็กมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล  
และรู้จักคิดวิเคราะห์ด้วยตนเอง  และมีการติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งมีการทดสอบ
ผู้เรียน  เพื่อประเมินความสามารถของนักเรียน 
 

ด้านที่  ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  

มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้น 

การจัดการศึกษาปฐมวัย 

ตัวบ่งชี้ ระดับท่ีได้ 
ค่า

น้ าหนัก 
คะแนนที่

ได้ 
เทียบระดับ
คุณภาพ 

ความหมา
ย 

๑๐.๑  จัดโครงการ  กิจกรรมทีส่่งเสรมิให้เด็กบรรล ุ
ตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้น 
การจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 

๕ ๓ ๓ ๕ ดีเย่ียม 

๑๐.๒  ผลการด าเนินงานบรรลเุปา้หมาย ๕ ๒ ๒ ๕ ดีเย่ียม 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๐  ๕ ๕ ๕ ดีเย่ียม 
 

ร่องรอยความพยายาม  (โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
๑. กิจกรรมพัฒนาสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และนันทนาการของนักเรียน 

๒. กิจกรรมเรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ภายใน/ภายนอก 

๓. โครงการปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 



 

โรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา   ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบรุี 
 

๕๒                                                  รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

๔. กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอาหารดีมีประโยชน์ 
๕. โครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๖. กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
๗. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
๘. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน/ห้องสมุดเคลื่อนที่ 
๙. กิจกรรมกีฬาสีภายใน 
๑๐. กิจกรรมเลือกประธานนักเรียน 
๑๑. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
๑๒. กิจกรรมหนูน้อยกล้าแสดงออก 
๑๓. กิจกรรมวันแห่งความส าเร็จ 
๑๔. แผนปฏิบัติการ 
๑๕. แผนพัฒนาการศึกษา 
๑๖. สรุปรายงานผลการด าเนินกิจกรรม/โครงการ 
๑๗. แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรม 
๑๘. รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

 ๑. วิธีการพัฒนา 
   โรงเรียนส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการจัดโครงการกิจกรรมพัฒนาเด็กให้มีการใช้
ปรัชญา  วิสัยทัศน์และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา  เช่น  โครงงานศิลปะสร้างสรรค์และ
โครงงานวิทยาศาสตร์ 
 

 ๒. ผลการพัฒนา 
   จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จดัโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลายเพ่ือฝึกทักษะการคิด 
และช่วยพัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์  การคิดสร้างสรรค์  คิดอย่างเป็นระบบ  การตัดสินใจแก้ปัญหาได้
อย่างมีเหตุผล  และมีการประเมินคุณภาพตามนโยบายของการศึกษาปฐมวัย  
 

 ๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต   
 โรงเรียนได้ก าหนดแผนพัฒนาการส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ การอ่าน  การใช้เทคโนโลยีผสมในการ
เรียน  การสอนที่สอดแทรกในกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ  และมีการทดสอบผู้เรียนเพ่ือประเมิน
ความสามารถด้านการคิด  การเขียนของนักเรียนตามหลักสูตรปฐมวัย  
 
 
 
 



 

โรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา   ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบรุี 
 

๕๓                                                  รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

ด้านที่ ๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม  

มาตรฐานที่ ๑๑  การจัดกิจกรรมตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

ตัวบ่งชี้ ระดับท่ีได้ 
ค่า

น้ าหนัก 
คะแนนที่

ได้ 
เทียบระดับ
คุณภาพ 

ความหมา
ย 

๑๑.๑ จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสรมิสนับสนุน 
ตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศกึษาปฐมวัย ๕ ๓ ๓ ๕ ดีเย่ียม 

๑๑.๒ ผลการด าเนินงานบรรลเุป้าหมาย ๕ ๒ ๒ ๕ ดีเย่ียม 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๑  ๕ ๕ ๕ ดีเย่ียม 
 

ร่องรอยความพยายาม  (โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
๑. โครงการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีของผู้เรียน 

๒. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

๓. โครงการเรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ภายใน/ภายนอก 

๔. โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพทางด้านภาษาต่างประเทศ 

๕. สรุปรายงานผลการด าเนินกิจกรรม/โครงการ 

๖. แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรม/โครงการ 

๗. รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

 ๑. วิธีการพัฒนา 
   โรงเรียนส่งเสริมให้เด็กมีความสามารถในการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี  การคิดอย่าง

เป็นระบบ  การศึกษาค้นคว้าหาความรู้  โดยจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้จากประสบการณ์

ตรงจากแหล่งเรียนรู้ภายใน/ภายนอก ฝึกทักษะ โดยมีการจัดท าโครงการส่งเสริมต่าง ๆ รองรับ คือ  โครงการ

พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี  โดยมีการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์พ้ืนฐานให้กับเด็กสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง  

โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน มีมุมหนังสือทุกห้องและห้องสมุดส าหรับค้นคว้าหาความรู้  โครงการแหล่ง

เรียนรู้  และโครงการภาษาอังกฤษ    เพ่ือเป็นกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการ

การศึกษาปฐมวัย 
 

 

 

 

 

 



 

โรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา   ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบรุี 
 

๕๔                                                  รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 ๒. ผลการพัฒนา          
   จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  จัดโครงการและกิจกรรมอย่างหลากหลาย  เพ่ือฝึกทักษะ

การคิด การอ่าน การใช้เทคโนโลยี ในการส่งเสริมตามนโยบายการศึกษาปฐมวัย 

 

 ๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต   
   โรงเรียนได้ก าหนดแผนพัฒนาการส่งเสริมตามนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยเน้น

ทักษะการคิด การอ่าน การใช้เทคโนโลยีแก่ผู้เรียน และทดสอบผู้เรียนเพ่ือประเมินความสามารถของผู้เรียนใน

ด้านต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา   ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบรุี 
 

๕๕                                                  รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

๓. สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 
 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 
น้ าหนัก 
คะแนน 

คะแนน 

ที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 

ด้านที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ๒๐ ๑๙.๗๓ ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  ๕ ๔.๘๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ ๕ ๔.๙๑ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ๕ ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ๕ ๔.๙๗ ดีเยี่ยม 

ด้านที่ ๒  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา   ๖๕ ๖๒.๗๒ ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด 
ประสิทธิพล 

๒๐ ๑๗.๗๒ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๖ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผล 

๒๐ ๒๐ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา ๒๐ ๒๐ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

๕ ๕ ดีเยี่ยม 

ด้านที่ ๓ มาตรฐานด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ๕ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๙ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา 
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

๕ ๕ ดีเย่ียม 

ด้านที่ ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา   ๕ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา 
วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัย 

๕ ๕ ดีเย่ียม 

ด้านที่ ๕มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม ๕ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๑๑  การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูป 
การศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

๕ ๕ ดีเย่ียม 

คะแนนรวม ๑๐๐ ๙๗.๔๕ ดีเยี่ยม 

 
 
 
 
 



 

โรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา   ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบรุี 
 

๕๖                                                  รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

๔. ผลการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ผลพัฒนาการเด็ก   ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ 

พัฒนาการด้าน 
จ านวนเด็กที่

ประเมิน 

จ านวน(ร้อยละ)ของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 

๑. ด้านร่างกาย ๕๘ ๙๓.๑๑ ๖.๘๙ - 

๒. ด้านอารมณ์-จิตใจ ๕๘ ๑๐๐ - - 

๓. ด้านสังคม ๕๘ ๙๘.๒๘ ๑.๗๒ - 

๔. ด้านสติปัญญา ๕๘ ๙๓.๑๑ ๖.๘๙ - 

 ผลพัฒนาการเด็ก   ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ 

พัฒนาการด้าน 
จ านวนเด็กที่

ประเมิน 

จ านวน(ร้อยละ)ของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 

๑. ด้านร่างกาย ๖๗ ๙๘.๕๑ ๑.๔๙ - 

๒. ด้านอารมณ์-จิตใจ ๖๗ ๙๗.๐๒ ๒.๙๘ - 

๓. ด้านสังคม ๖๗ ๑๐๐ - - 

๔. ด้านสติปัญญา ๖๗ ๙๗.๐๒ ๒.๙๘ - 

 ผลพัฒนาการเด็ก   ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ 

พัฒนาการด้าน 
จ านวนเด็กที่

ประเมิน 

จ านวน(ร้อยละ)ของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 

๑. ด้านร่างกาย ๖๙ ๙๘.๕๑ ๑.๔๙ - 

๒. ด้านอารมณ์-จิตใจ ๖๙ ๙๗.๑๑ ๒.๘๙ - 

๓. ด้านสังคม ๖๙ ๑๐๐ - - 

๔. ด้านสติปัญญา ๖๙ ๙๗.๑๑ ๒.๘๙ - 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

บทท่ี ๓ 
สรุปผลการพัฒนา 

๑. จุดเด่นของสถานศึกษา  (เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ และเพ่ิมเติมได้) 

จุดเด่นของสถานศึกษา 
ด้านคร ู

   จัดกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพส่งผลต่อพัฒนาการผู้เรียน 

   ปลูกฝังเด็กให้มีวินัยมีเหตุผลกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 

   สามารถบูรณาการสื่อการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี 
   รู้เป้าหมายหลักสูตร/การศึกษาท าให้วางแผนพัฒนาคุณภาพอย่างมีระบบ 

   วิเคราะห์หลักสูตรและจัดท าแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

   น าผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้น 

   ประเมินพัฒนาการผู้เรียนตามสภาพจริง 

   จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนและจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมในการพัฒนาเด็ก 

   ดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนทั่วถึง 

   น ากระบวนการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ 
   พัฒนากระบวนการคิดของเด็ก 

   มีการท างานร่วมกันเป็นทีม 

   มีความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ/เข้าใจในการจัดการเรียนการสอน 

   มีความรู้เข้าใจ/ทักษะเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเป็นอย่างดี 
   มีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ขยันอดทนเสียสละ 

   มีจ านวนเพียงพอ/คุณสมบัติตามเกณฑ์ 
   เป็นแบบอย่างท่ีดีของผู้เรียน 

   พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ/อบรม/ศึกษาดูงาน/ติดตามข่าวสาร ข้อมูล นวัตกรรมใหม่ๆ 

   มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครอง/ชุมชน/ผู้เรียน 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

๕๘ รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศกึษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

ด้านผู้บริหาร 
  มีความรู้เข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเป็นอย่างดี 
  มีประสบการณ์ในการเรียนการสอน 

  ส่งเสริมการท างานเป็นทีม 

  มีวิสัยทัศน์และภาวะผู้น าทั้งด้านวิชาการและการบริหาร 

  ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น 

  ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
  มีความคิดริเริ่ม/สร้างสรรค ์

  มีคุณธรรมจริยธรรม 

  มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
  สร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากรในโรงเรียน 

  ตระหนักและส่งเสริมให้ครูปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน 

  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาความสามารถของครู 
  บริหารงานโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม/กระจายอ านาจ 

  บริหารงานบุคคลและงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

  มีความเป็นประชาธิปไตย 

  ตระหนักถึงการพัฒนาสถานศึกษาตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 

 
ด้านผู้เรียน 

  ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา 

  มีความขยัน/อดทน/รอบคอบ 

  มีจิตใจเอ้ืออาทร/เมตตากรุณา/เสียสละ/กตัญญู 

  มีระเบียบวินัย/รับผิดชอบ/ซื่อสัตย์ 
  มีสัมมาคารวะตามแบบวัฒนธรรมไทย 

  ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า/ประหยัด 

  ทานอาหารมีประโยชน์/มีสุขลักษณะที่ดี 
  มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

  ท าชื่อเสียงให้กับโรงเรียนด้านวิชาการ/กีฬา/ศิลปะ 

  สุขภาพกาย สุขภาพจิต/สุขนิสัยดีชื่นชมด้านศิลปะดนตรีและการเคลื่อนไหว 

  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
  เข้าใจพิษภัยและห่างไกลจากสิ่งเสพติด 



 

 

๕๙ รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศกึษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

ด้านผู้เรียน 
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีการพัฒนาขึ้น 

  มีความรู้ทักษะเบื้องต้นมีทักษะในการท างาน 

  มีทักษะการวิเคราะห์/การสื่อความ 

  มีจินตนาการ/ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
  รู้จักการเป็นผู้น าและผู้ตาม/ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้/ท างานเป็นทีม 

  กระตือรือร้น/ใฝ่รู้ใฝ่เรียน/รักการอ่าน 

  มีทักษะการใช้กล้ามเนื้อ/ประสาทสัมผัส/มิติสัมพันธ์ 
  มีอิสระในการน าเสนองานของตนเอง/กล้าแสดงออก 

 
ด้านสถานศึกษา 

  ระบบการบริหารจัดการดี/พัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ 

  การบริหารงบประมาณโปร่งใสตรวจสอบได้ 
  จัดองค์กร/โครงสร้างการบริหารงานโดยบุคลากรมีส่วนร่วม 

  เปิดการเรียนการสอนในระดับที่สูงขึ้น 

  มีทุนการศึกษาและอาหารกลางวัน 

  มีบริการรถรับส่งผู้เรียน 

  มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจ าปี 
  มีระบบสารสนเทศครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 

  มีการดูแลเรื่องความปลอดภัย/สภาพแวดล้อมปลอดภัย 

  ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน 

  ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเอง เข้ารับการอบรม 

  ให้ความส าคัญและเข้าร่วมในกิจกรรมด้านศาสนสัมพันธ์กับทุกศาสนา 

  ได้รับความร่วมมือ/ยอมรับ/สนับสนุนจากผู้ปกครองและหน่วยงานต่างๆในชุมชนเป็นอย่างดี 
  ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียนให้ผู้ปกครองและชุมชนทราบ 

  การเรียนการสอนเหมาะสมกับพัฒนาการ/ความต้องการของผู้เรียน 

  น ากิจกรรมเสริมหลักสูตรมาบูรณาการเรียนการสอน 

  ส่งเสริม/จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เหมาะกับศักยภาพและความต้องการของผู้เรียน 
  จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียน 

  จัดกิจกรรมที่สร้างจิตสาธารณะให้แก่ผู้เรียน 

  ส่งเสริมทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการศึกษาในระดับประถม 

  มีงบประมาณสนับสนุนในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 



 

 

๖๐ รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศกึษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

ด้านสถานศึกษา 
  เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาสถาบันต่างๆ 

  เป็นแหล่งเรียนรู้และวิจัยทางการศึกษาพิเศษ 

  มีทรัพยากรปัจจัยที่เอ้ือต่อการเรียนการสอนอย่างเพียงพอและหลากหลาย 

  มีสภาพแวดล้อมร่มรื่นเหมาะเป็นแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน 

  ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  วางแผนและด าเนินการวัดผลประเมินผลติดตามผลการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 

  มีการวัดประเมินผลตามสภาพจริง 

  จัดหลักสูตรท้องถิ่น 

  มีหลักสูตรประจ าสถานศึกษา 

  มุ่งส่งเสริมคุณภาพให้เด็กเป็นคนดี 
  มีสื่อเทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างเพียงพอ 

  มีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่มีอุปกรณ์ครบถ้วนตรงตามหลักสูตร 

  ห้องเรียนทันสมัยมีระบบคอมพิวเตอร์ที่ต่อ LAN และมี LCD Projector ทุกห้องเรียน 

  อาคารเรียน/ห้องประกอบ/สื่อการเรียนการสอนเพียงพอ/พร้อมใช้ 
 
 
 



 

 

๖๑ รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศกึษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

๒.   จุดควรพัฒนา  (เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ และเพ่ิมเติมได้) 
 

จุดควรพัฒนา 
ด้านคร ู
  การจัดการเรียนการสอนขาดความต่อเนื่อง 
  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
  พัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการสอนควรเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ใช้วิธีสอนที่หลากหลายส่งเสริมการคิดวิเคราะห์/สังเคราะห์/สร้างสรรค์ 
  ศึกษารูปแบบ/การจัดกิจกรรม/วิธีการสอนแบบสมัยใหม่ 
  สอน/แนะน าเรื่องของบาปบุญคุณโทษ 
  สอนให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมเสริมสุขภาพ 
  พัฒนาบันทึกหลังการสอนและน าผลการประเมินมาใช้พัฒนาผู้เรียน 
  น าผลการฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติจริง 
  จัดมุมประสบการณ์กิจกรรมสร้างสรรค์กิจกรรมกลางแจ้ง 
  เน้นการจัดกิจกรรมโดยใช้แหล่งเรียนรู้ภายในให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 
  การผลิตสื่อการเรียนการสอนเอง 
  การวัดผลประเมินผลการเรียนการสอนโดยผู้เรียนเพื่อนผู้ปกครอง/ตามสภาพจริง/ประเมินผล
การเรียนการสอนเป็นรายบุคคล 
  การท าวิจัยในชั้นเรียน 
  จัดหาครูที่เป็นเจ้าของภาษามาสอนผู้เรียน 
  จัดครูให้ตรงสาขาวิชา 
  ความรู้เข้าใจหลักสูตรในการเชื่อมโยงกับการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ 
  ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี/สื่อการสอน 
  ความรู้ด้านเทคนิคการสอน/อบรม/ศึกษาต่อ 
  พัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง 
  ปลูกฝังให้ครูรักงานลดการเข้า-ออกของครู 
  ไม่มีการเตรียมอุปกรณ์การสอน 
  ไม่ถนัดในการจัดท าเอกสารต่าง ๆ 
  ส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อการสอนใช้เอง 
 



 

 

๖๒ รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศกึษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

จุดควรพัฒนา 
ด้านผู้บริหาร 
  น าการประกันคุณภาพมาใช้เป็นส่วนในการบริหารจัดการ 
  จรรยาบรรณ/คุณธรรมจริยธรรม 
  จัดบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาผู้เรียน 
  การดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา 
  บุคลากรมีจ านวนน้อย/การจัดหาบุคลากรเพ่ิมข้ึน 
  ประสบการณ์ในการบริหารงาน 
  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานให้เป็นระบบ/รูปแบบที่ชัดเจน 
  พัฒนาคุณภาพครูและสวัสดิการครู 
  การสร้างขวัญและก าลังใจให้ครู/ยกย่องผู้มีความสามารถ มีผลงานดี ประพฤติดี 
  บุคลากรและผู้บริหารขาดความเข้าในการปฏิรูปการศึกษา 
  การบริหารแบบมีส่วนร่วม/ให้บุคลากรมีส่วนในการบริหารด้วย 
  การน าข้อมูลและผลการประเมินใช้ตัดสินใจ/ปรับปรุงงาน 

ด้านผู้เรียน 
  จิตส านึกในความรับผิดชอบและมีวินัย/การช่วยเหลือตนเอง 
  ผู้เรียนมุ่งแข่งขันสูงฉายภาพความเห็นแก่ตัว 
  ฝึกใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน ์
  มีคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์ 
  ควรมีความรักสถานศึกษา 
  ตระหนักในเรื่องความประหยัด/ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
  รู้จักคุณค่าอาหาร/ลักษณะนิสัยที่ดี/ ถูกสุขลักษณะ  สะอาด 
  ส่วนสูงน้ าหนักไม่ได้มาตรฐาน 
  การรักการอ่าน/ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
  การสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต/ห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
  ทักษะในการแสวงหาความรู้/การสังเกต/ส ารวจ/เชื่อมโยง 
  การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
  ความกล้าในการแสดงออก 
  ความอดทนอดกลั้น/ท างานจนส าเร็จ 
  พัฒนาทักษะในด้านอื่นๆนอกเหนือจากกลุ่มสาระ 
  การคิดนอกกรอบ/พัฒนาเชิงนวัตกรรม/คิดสร้างสรรค์/จินตนาการ 
  พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ/การคิดวิเคราะห์/ไตร่ตรอง/สังเคราะห์ 



 

 

๖๓ รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศกึษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

จุดควรพัฒนา 
  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระอังกฤษ/วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/ภาษาไทย/สังคม/
อาชีพ/คอมพิวเตอร์ 

ด้านสถานศึกษา 
  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
  มีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนอย่างสม่ าเสมอ 
  มีรถรับส่งผู้เรียน 
  พัฒนาข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วน/การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ 
  การประเมินพัฒนาการผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
  ส่งเสริมให้ครูจัดท างานวิจัยในชั้นเรียน 
  พัฒนาให้มีครูแกนน าและครูต้นแบบ 
  จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน/ธรรมนูญ/แผนปฏิบัติการประจ าปี 
  กระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน/นิเทศ 
  การตรวจสอบภายใน 
  จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบ้านกับโรงเรียน 
  การประชาสัมพันธ์ข่าวสารการด าเนินงานของโรงเรียน 
  การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน/ผู้ปกครอง/ผู้เรียน/คร ู
  การให้ผู้ปกครองและผู้เรียนมีบทบาทในการสนับสนุนทางวิชาการ 
  การเผยแพร่จุดเด่นของโรงเรียน/ประชาสัมพันธ์ให้รับรู้ 
  การจัดกิจกรรมที่กระตุ้นการคิดวิเคราะห์/สังเคราะห์/สร้างสรรค/์แก้ปัญหา/ตัดสินใจ 
  การจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย 
  การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน 
  ส่งเสริมผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง 
  พัฒนา/ประเมิน หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
  การประเมินพัฒนาการเตรียมความพร้อม 
  ผู้ปกครองยังไม่เข้าใจหลักสูตรการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม 
  ส่งเสริมการพัฒนาด้านจิตสาธารณะ 
  จัดท าหลักสูตรท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นได้ 
  ให้มีวิทยากรท้องถิ่น/ร่วมจัดแหล่งเรียนรู้ร่วมชุมชน 
  จัดให้มีศูนย์วิทยาการที่ส่งเสริมองค์ความรู้ 
  ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เอ้ือต่อการเรียนการสอน 



 

 

๖๔ รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศกึษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

จุดควรพัฒนา 
  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  ปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณของโรงเรียนให้มีความสะอาด/ปลอดภัย 
  พัฒนาสื่อการเรียนการสอน/นวัตกรรม/อุปกรณ์ปฏิบัติการวิชาต่างๆ 
  ห้องสมุดท่ีทันสมัย/ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์/หนังสือเพียงพอและหลากหลาย สามารถให้ผู้เรียน
ศึกษาค้นคว้า 

 
๓.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต  (เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ และเพ่ิมเติมได้) 

 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
ด้านคร ู
  การเขียนแผนการเรียนรู้อย่างเชี่ยวชาญ 
  ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้เรียน 
  ครูผู้สอนได้รับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิควิธีและนวัตกรรมที่หลากหลาย 
  จัดกิจกรรม/ชมรมตามความสนใจของผู้เรียน 
  จัดท าแผนการเรียนทางภาษาที่หลากหลาย 
  จัดนวัตกรรมการเรียนการสอนแบบ Mastery Learning ในวิชาคณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ 1 
  น าวิถีพุทธมาฝึกสมาธิให้ผู้เรียน 
  ปรับปรุงการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ/เน้นสอนแบบโครงงาน/เน้นสอนแบบบูรณา
การ/เน้นการสอนบทบาทสมมติ 
   ปรับสภาพแวดล้อมเพ่ิมความหลากหลายในการเรียนรู้ 
  พัฒนาการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ 
พัฒนาผู้เรียนให้มีประสบการณ์จริง/การด ารงชีวิต/การใช้ชีวิตประจ าวัน 
  ส่งเสริมด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  ส่งเสริมให้ครูท าวิจัยในชั้นเรียน 
  ส่งเสริมให้มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอน 
  ส่งเสริมการนิเทศและติดตามการจัดการเรียนการสอนของครู 
  ส่งเสริมการวิเคราะห์หลักสูตรเพ่ือจัดท าแผนการสอน 
  ประเมินผลตามสภาพจริงและน าผลมาใช้ 
  พัฒนาปรับปรุงการจัดท าแฟ้มสะสมของผู้เรียนให้เป็นระบบ 
  รายงานการพัฒนาการของเด็กให้ผู้ปกครองทราบ 
  วางแผนให้ครูท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม/แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 



 

 

๖๕ รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศกึษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
   ให้ครูได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
  ครูได้รับการอบรมศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง 
  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเทคนิคและทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
  มีคุณธรรมจริยธรรม 
  มีวุฒิการศึกษาตรงตามวิชาที่สอน 
  มีจ านวนครูเพียงพอกับผู้เรียน 
  จัดหาครูต่างชาติมาสอนภาษาต่างประเทศโดยตรง 

ด้านผู้บริหาร 
  ความเป็นผู้น าความสามารถในการบริหารจัดการ 
  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการบริหารและด าเนินการอย่างมีระบบ 
  มีการวางระบบและระเบียนส าหรับการบริหารงานอย่างเหมาะสม 
  ส่งเสริมและสร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากร 
  จัดให้มีแผนพัฒนาบุคลากรให้ได้รับการศึกษาต่อที่สูงขึ้น 
  การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
  ให้บุคลากรมีส่วนร่วม/มีความเข้าใจในการบริหารงาน 
  ส่งเสริมให้ท างานเป็นทีม 

ด้านผู้เรียน 
  ผู้เรียนมีระเบียบ วินัย/รับผิดชอบต่อหน้าที่ 
  จัดกิจกรรมส่งเสริมปลูกจิตส านึกให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าสิ่งแวดล้อมทรัพยากร 
  จัดท าบันทึกความดี 
  ผู้เรียนมีสุขนิสัยที่ดีรู้จักการออมทรัพย์และการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด 
  รู้พิษภัยและห่างไกลจากยาเสพติด 
  ปลูกจิตส านึกผู้เรียนโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสังคมที่ดี 
  มีคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมอันพึงประสงค์จิตส านึกที่ดี 
  รักความเป็นไทย/มีสัมมาคาราวะ/พูดจาไพเราะ/มีความสุภาพ เรียบร้อย/มีมารยาท 
  รู้คุณค่าการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
  ฝึกผู้เรียนให้กล้าคิด กล้าแสดงออก 
  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนใฝ่รู้/มีความกระตือรือร้น 
  การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน/พ่ึงพาตนเองได้ 
  ฝึกความเป็นผู้น า/ผู้ตาม 



 

 

๖๖ รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศกึษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
  ฝึกกระบวนการท างานอย่างเป็นขั้นเป็นตอน 
  ฝึกกระบวนการท างานเป็นกลุ่ม 
  ส่งเสริมความรักสามัคคี 
  การออกก าลังกาย 
  จัดกิจกรรมส่งเสริม/พัฒนา  พฤติกรรมบุคลิกภาพและศักยภาพของผู้เรียน 
  การท าโครงงาน 
  เข้าค่ายภาษาอังกฤษ/วิชาการ/ผู้เรียนเก่ง/ค่ายอ่ืนๆ 
  จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านมิติสัมพันธ์ 
  พัฒนาทักษะการพูด/อ่าน/เขียน 
  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการคิด/การแก้ปัญหา/สามารถตัดสินใจได้ 
  สังเคราะห์วิเคราะห์อธิบายเหตุการณ์ได้ 
  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  มีผลสัมฤทธิ์สูงตามเกณฑ์มาตรฐาน/สามารถศึกษาต่อในระดับสูงได้อย่างดี 
  สนับสนุนให้ผู้เรียนเข้าแข่งขันด้านวิชาการให้มากข้ึน 
  ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถเรียนรู้และทบทวนบทเรียนบน 
Learning Space ในวิชาต่างๆ 
  ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน 
  พัฒนาผู้เรียนด้านศิลปะดนตรีกีฬา/ให้ผู้เรียนร่วมกิจกรรมตามความถนัดสนใจ 

ด้านสถานศึกษา 
  จัดท าโครงสร้างการบริหารชัดเจน/แผนกลยุทธ์/แผนพัฒนาสถานศึกษา/ธรรมนูญสถานศึกษา/
แผนภูมิองค์กร/โครงสร้างการบริหาร 
  วางแผนงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ 
  วางแผนพัฒนาผู้เรียนให้ครอบคลุมพัฒนาการทุกด้าน 
  สร้างผู้ปริวรรตเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้บริหาร 
  การบริหารโครงการกิจกรรมที่มีการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง 
  ประเมินผลการปฏิบัติงานก่อน/ระหว่าง/หลังการด าเนินงาน 
  น าระบบประกันคุณภาพมาใช้ในการบริหาร 
  มีการติดตามการประเมิน/ตรวจสอบ/นิเทศ 
  พัฒนาระบบงานสารสนเทศ 
  น าเทคโนโลยีมาใช้กับการจัดการศึกษาในโรงเรียน 
  น าชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่นองค์กรต่างๆเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาการจัดการศึกษา 



 

 

๖๗ รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศกึษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
  มีสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน/ผู้ปกครอง/ผู้เรียน/ครู 
  จัดการศึกษาโดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม/ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสถานศึกษาให้ทั่วถึง 
  ส่งเสริมกิจกรรมทัศนศึกษา 
  ส่งเสริมด้านจิตสาธารณะ 
  ปรับการจัดการเรียนการสอน/แผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  น านวัตกรรมการเรียนการสอนแบบโครงการ 
  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
  พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
  พัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
  ประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
  น าทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชนต่อคุณภาพผู้เรียน 
  จัดหาหนังสือให้เพียงพอต่อความต้องการของบุคลากรและผู้เรียน 
  พัฒนาครู/สนับสนุนใช้สื่อ/อบรม/นิเทศ/ดูงาน 
  ส่งเสริมการรักการอ่าน/ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน/สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  ปรับปรุงห้องปฏิบัติการให้ทันสมัยและเหมาะสมกับผู้เรียน 
  พัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์/จัดหาหนังสือ/สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
  เพ่ิมพ้ืนที่ปฏิบัติงานส าหรับกลุ่มสาระที่เน้นการปฏิบัติ 
  ปรับปรุงอาคารสถานที่  สภาพแวดล้อม ไม่ให้ทรุดโทรม 
   ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
๔.   ความต้องการความช่วยเหลือ  (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ และเพ่ิมเติมได้) 

 

ความต้องการความช่วยเหลือ 
ด้านคร ู
  ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการจัดการเรียนการสอน 
  ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการวัดผลประเมินผล 
  ความช านาญด้านการจัดการศึกษา 
  ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการจัดท าแผนการเรียนการสอนที่ถูกต้อง 
  การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา 



 

 

๖๘ รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศกึษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

ความต้องการความช่วยเหลือ 
  เอกสารคู่มือเกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ให้ครูเข้ารับการอบรม/ศึกษา/ดูงาน/เข้าถึงข่าวสารงานด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
  การอบรมเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
  ขาดแคลนครูในบางสาขาวิชา 
  ครูไม่จบปริญญาตรี/ไม่ตรงสาขาที่สอน 
  ต้องการวิทยากรมาให้ความรู้เพิ่มเติม 
  การส่งเสริมให้ครูเรียนสูงขึ้น 

ด้านผู้บริหาร 
  การแนะน าแนวทางบริหารหลักสูตร/บริหารจัดการที่ดี 
  ส่งเสริมให้ความรู้/อบรมให้แก่ผู้บริหาร 
  การส่งเสริมและสร้างขวัญก าลังใจบุคลากร 
  สวัสดิการบุคลากร 
  การลดหย่อนภาษี 
  ทุนการศึกษา 

ด้านผู้เรียน 
  อาหารกลางวัน 
  อาหารเสริม 
  การฝึกฝนด้านการคิด 
  ความกล้าแสดงออก 
  การพัฒนาเด็กพิเศษ/ดูแลเอาใจใส่เด็กท่ีพัฒนาการช้ากว่าผู้อ่ืน 
  การช่วยเหลือผู้อื่น/ความมีน้ าใจ 
  ให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ/ใช้ของอย่างมีคุณค่า/ประหยัด 
  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แข่งขันทางวิชาการ 
  ให้ผู้เรียนไปทัศนศึกษา/เรียนรู้นอกห้องเรียน 

ด้านสถานศึกษา 
  การจัดระบบนิเทศการติดตามผลการสอนของครู 
  การขาดบุคลากรที่มีความรู้ตรงตามวิชาที่สอน/ฝ่ายสนับสนุนการสอน 
  การติดตามตรวจสอบ/ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 
  ให้ผู้รู้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
  วิทยากรที่ให้ความรู้ด้านเทคนิคการจัดการเรียนการสอน/ทักษะกระบวนการ 



 

 

๖๙ รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศกึษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

ความต้องการความช่วยเหลือ 
  ค าแนะน าจาก สมศ. ในการปฏิบัติงาน/การประเมินคุณภาพ 
  ผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
  ให้ชุมชนเข้ามาให้ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  การให้ค าปรึกษาแนะน า/นิเทศ 
  ข่าวสารทางการศึกษา 
  การประชาสัมพันธ์การอบรมเอกสารที่เก่ียวข้องให้กับทางโรงเรียน 
  การสนับสนุนงบประมาณการสร้างห้องปฏิบัติการต่างๆ 
  การส่งเสริมทางด้านกีฬา/อุปกรณ์เครื่องเล่นต่างๆ 
  งบประมาณ 
  จัดแหล่งเรียนรู้ส าหรับชุมชน 
  ทุนการศึกษา/กองทุนผู้เรียน 
  กระบวนการจัดการเรียนรู้และนวัตกรรม 
  สื่อการเรียนการสอน/เทคโนโลย/ีหนังสือค้นคว้า 
  จัดหาต าราเรียนที่เหมาะสมแก่การค้นคว้าและมีเพียงพอ 
  จัดท าหลักสูตรท้องถิ่น 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๗๐ รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศกึษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

ภาคผนวก 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน/คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

- บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาของคณะกรรมการอ านวยการ 



ก ำหนดค่ำเป้ำหมำย  แนบท้ำยประกำศโรงเรียนอนุบำลบุญเกื้อวิทยำ 
เรื่อง  กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยกำรพัฒนำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ระดับปฐมวัย เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำในปีกำรศึกษำ 2560 

 

มำตรฐำน / ตัวบ่งช้ี 
ค่ำเป้ำหมำย 

( ร้อยละ / ระดับคุณภำพ  ) 

มำตรฐำนด้ำนคุณภำพผู้เรียน  
มำตรฐำนที่ 1 เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย  ระดับดีเยี่ยม 
1.1 มีน ้ำหนัก ส่วนสูง เป็นไปตำมเกณฑ์ ร้อยละ 92  ได้ระดับดีขึ นไป 
1.2 มีทักษะกำรเคลื่อนไหวตำมวัย ร้อยละ 92  ได้ระดับดีขึ นไป 
1.3 มีสุขนิสัยในกำรดูแลสุขภำพของตน ร้อยละ 92  ได้ระดับดีขึ นไป 
1.4 หลีกเลี่ยงต่อภำวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด  ร้อยละ 92  ได้ระดับดีขึ นไป 
มำตรฐำนที่ 2 เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์และจิตใจ ระดับดีเยี่ยม 
2.1 ร่ำเริงแจ่มใส มีควำมรู้สึกที่ดีต่อตนเอง  ร้อยละ 92  ได้ระดับดีขึ นไป 
2.2 มีควำมม่ันใจและกล้ำแสดงออก  ร้อยละ 87  ได้ระดับดีขึ นไป 
2.3 ควบคุมอำรมณ์ตนเองได้เหมำะสมกับวัย  ร้อยละ 92  ได้ระดับดีขึ นไป 
2.4 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี กำรเคลื่อนไหวและรักธรรมชำติ  ร้อยละ 92  ได้ระดับดีขึ นไป 
มำตรฐำนที่ 3 เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสังคม ระดับดีเยี่ยม 
3.1 มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค้ำสั่งสอนของพ่อ แม่ ครูอำจำรย์ ร้อยละ 92  ได้ระดับดีขึ นไป 
3.2 มีควำมซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน ร้อยละ 92  ได้ระดับดีขึ นไป 
3.3 เล่นและท้ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้ ร้อยละ 92  ได้ระดับดีขึ นไป 
3.4 ประพฤติตนตำมวัฒนธรรมไทยและศำสนำที่ตนเองนับถือ  ร้อยละ 92  ได้ระดับดีขึ นไป 
มำตรฐำนที่ 4 เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ ระดับดีเยี่ยม 
4.1 สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถำมอย่ำงตั งใจ และรักกำรเรียนรู้  ร้อยละ 92  ได้ระดับดีขึ นไป 
4.2 มีควำมคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่ำง ๆที่เกิดจำกประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ ร้อยละ 92  ได้ระดับดีขึ นไป 
4.3 มีทักษะทำงภำษำที่เหมำะสมกับวัย ร้อยละ 92  ได้ระดับดีขึ นไป 
4.4 มีทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ ร้อยละ 92  ได้ระดับดีขึ นไป 
4.5 มีจินตนำกำรและควำมคิดสร้ำงสรรค์ ร้อยละ 92  ได้ระดับดีขึ นไป 
 
 
 



มำตรฐำน / ตัวบ่งช้ี 
ค่ำเป้ำหมำย 

( ร้อยละ / ระดับคุณภำพ  ) 

มำตรฐำนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ  
มำตรฐำนที่ 5 ครูปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และเกิดประสิทธิผล 

ระดับดีมำก 

5.1 ครูเข้ำใจปรัชญำ หลักกำร และธรรมชำติของกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยและ
สำมำรถน้ำมำประยุกต์ใช้ในกำรจัดประสบกำรณ์ 

ร้อยละ 87  ได้ระดับดีขึ นไป 

5.2 ครูจัดท้ำแผนกำรจัดประสบกำรณ์สอดคล้องกับหลักสูตรกำรศึกษำ
ปฐมวัยและสำมำรถจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย สอดคล้อง
กับควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล  

ร้อยละ 87  ได้ระดับดีขึ นไป 

5.3 ครูบริหำรจัดกำรชั นเรียนที่สร้ำงวินัยทำงบวก  ร้อยละ 87 ได้ระดับดีขึ นไป 
5.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมำะสม สอดคล้องกับพัฒนำกำรของเด็ก  ร้อยละ 87 ได้ระดับดีขึ นไป 
5.5 ครูใช้เครื่องมือกำรวัดและประเมินพัฒนำกำรของเด็กอย่ำงหลำกหลำย
และสรุปรำยงำนผลกำรพัฒนำกำรของเด็กแก่ผู้ปกครอง 

ร้อยละ 87  ได้ระดับดีขึ นไป 

5.6 ครูวิจัยและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในกำร
ปรับกำรจัดประสบกำรณ์ 

ร้อยละ 87 ได้ระดับดีขึ นไป 

5.7 ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดกำรเรียนรู้ได้ตลอดเวลำ ร้อยละ 92 ได้ระดับดีขึ นไป 
5.8 ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง ร้อยละ 92 ได้ระดับดีขึ นไป 
5.9 ครูมีวุฒิและควำมรู้ควำมสำมำรถในด้ำนกำรศึกษำปฐมวัย ร้อยละ 82 ได้ระดับดีขึ นไป 
5.10 ครูจัดท้ำสำรนิทัศน์และน้ำมำไตร่ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ในกำร
พัฒนำเด็ก 

ร้อยละ 92 ได้ระดับดีขึ นไป 

มำตรฐำนที่  6 ผู้บริหำรปฏิบัติ งำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำง มี
ประสทิธิภำพและเกิดประสิทธิผล 

ระดับดีมำก 

6.1 ผู้บริหำรเข้ำใจปรัชญำและหลักกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย  ระดับดีมำก 
6.2 ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์ ภำวะผู้น้ำและควำมคิดริเริ่มที่เน้นกำรพัฒนำเด็ก
ปฐมวัย 

ระดับดีมำก 

6.3 ผู้บริหำรใช้หลักกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลกำรประเมินผล
หรือกำรวิจัยเป็นฐำนคิดทั งด้ำนวิชำกำรและกำรจัดกำร 
 
 
 
 

ระดับดี 



มำตรฐำน / ตัวบ่งช้ี 
ค่ำเป้ำหมำย 

( ร้อยละ / ระดับคุณภำพ  ) 
6.4 ผู้บริหำรสำมำรถบริหำรจัดกำรกำรศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำยตำม
แผนพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ 

ระดับดี 

6.5 ผู้บริหำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพบุคลำกรให้มีประสิทธิภำพ ระดับดี 
6.6 ผู้บริหำรให้ค้ำแนะน้ำ ค้ำปรึกษำทำงวิชำกำรและเอำใจใส่กำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัยเต็มศักยภำพและเต็มเวลำ 

ระดับดีมำก 

6.7 เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
ปฐมวัย 

ระดับดีมำก 

มำตรฐำนที่ 7 แนวกำรจัดกำรศึกษำ ระดับดี 
7.1 มีหลักสูตรกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยของสถำนศึกษำและน้ำสู่กำร
ปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

ระดับดี 

7.2 มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ำยตระหนักและเข้ำใจกำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัย  

ระดับดี 

7.3 จัดกิจกรรมเสริมสร้ำงควำมตระหนักรู้และควำมเข้ำใจหลักกำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัย   

ระดับดี 

7.4 สร้ำงกำรมีส่วนร่วมและแสวงหำควำมร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน 
และท้องถิ่น  

ระดับดี 

7.5 จัดสิ่งอ้ำนวยควำมสะดวกเพ่ือพัฒนำเด็กอย่ำงรอบด้ำน  ระดับดี 
มำตรฐำนที่  8 สถำนศึกษำมีกำรประกันคุณภำพภำยในของ
สถำนศึกษำตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 

ระดับดีมำก 

8.1 ก้ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัยของสถำนศึกษำ ระดับดีมำก 
8.2 จัดท้ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่มุ่งคุณภำพตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

ระดับดีมำก 

8.3 จัดระบบข้อมูลสำรสนเทศและใช้สำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำร ระดับดีมำก 
8.4 ติดตำมตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนของ
สถำนศึกษำ 

ระดับดีมำก 

8.5 น้ำผลกำรประเมินคุณภำพทั งภำยในและภำยนอกไปใช้วำงแผน
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 

ระดับดีมำก 

8.6 จัดท้ำรำยงำนประจ้ำปีที่เป็นรำยงำนประเมินคุณภำพภำยใน 
 
 

ระดับดีมำก 



มำตรฐำน / ตัวบ่งช้ี 
ค่ำเป้ำหมำย 

( ร้อยละ / ระดับคุณภำพ  ) 
มำตรฐำนด้ำนกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้  
มำตรฐำนที่ 9 คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ และผู้ปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล  

ระดับดีมำก 

9.1 เป็นแหล่งเรียนรู้ เ พ่ือพัฒนำกำรเรียนรู้ของเด็กและบุคลกร ใน
สถำนศึกษำ  

ระดับดี 

9.2 มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภำยในสถำนศึกษำ ระหว่ำง
สถำนศึกษำกับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง  

ระดับดีมำก 

มำตรฐำนด้ำนอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ  
มำตรฐำนที่ 10 กำรพัฒนำสถำนศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำยตำมปรัชญำ 
วิสัยทัศน์ และจุดเน้นกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยของสถำนศึกษำ 

ระดับดีมำก 

10.1 จัดโครงกำร กิจกรรมพัฒนำเด็กให้บรรลุตำมเป้ำหมำย ปรัชญำ 
วิสัยทัศน์และจุดเน้นกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยของสถำนศึกษำ 

ระดับดีมำก 

10.2 ผลกำรด้ำเนินงำนบรรลุตำมเป้ำหมำย  ระดับดีมำก 
มำตรฐำนด้ำนมำตรกำรส่งเสริม  
มำตรฐำนที่ 11 กำรพัฒนำสถำนศึกษำตำมนโยบำยและแนวทำง
ปฏิรูปกำรศึกษำเพื่อยกระดับคุณภำพให้สูงขึ้น 

ระดับดีมำก 

11.1 จัดโครงกำร กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตำมนโยบำยเกี่ยวกับกำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัย 

ระดับดี 

11.2 ผลกำรด้ำเนินงำนบรรลุตำมเป้ำหมำย ระดับดีมำก 
 
 

 
 
 
 



 

ค ำสั่งโรงเรียนอนุบำลบุญเกื้อวิทยำ 

ท่ี  ๕๔  / ๒๕๖๑ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 

ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 

……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….. 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  หมวดที่ ๖ มาตรา ๔๗ ที่กําหนด               

ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย 

ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก และมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงาน            

ต้นสังกัดและสถานศึกษาจัด ให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่ าการประกัน

คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร การศึกษาที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมี                 

การจัดทํารายงานประจําปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อ

นําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก   ดังนั้น

เพื่อให้ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนดํา เนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและ               

เกิดประสิทธิผล พร้อมรับการประเมินมาตรฐานจากหน่วยงานภายนอกอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๙ 

วรรคหนึ่ง และ (๑) (๒)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖            

ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ (๑)-(๖) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ลง วันที่  ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๗   จึงขอแต่งตั้งคณะทํางานดังนี ้

๑. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ 

                              ๑.๑  นายถาวร      บุญเกื้อ                      ผู้รับใบอนุญาต / ผูจ้ัดการ 

                    ๑.๒  นางสุพรรณนิการ ์ บุญเกื้อ            ผู้อํานวยการ 

                  ๑.๓  นายหรรษธร บุญเกื้อ                      ผู้ช่วยผู้จัดการ 

   ๑.๔  นางสาวกรกนก บัวศิลา   ผู้ช่วยผู้อํานวยการ 

   ๑.๕  นายต่อศักดิ ์ เทศแก่น   ผู้ช่วยผู้อํานวยการ 

      มีหน้ำที่  ให้การสนับสนุนและให้คําปรึกษาในเรื่องต่าง ๆ 

 

 



  ๒. คณะกรรมกำรฝ่ำยด ำเนินงำนระดับปฐมวัย 

   ๒.๑  นางสาวรัญชิดา มูลประถม        หัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับปฐมวยั 

   ๒.๒  นางปิยะวรรณ ศิริพัฒน ์

   ๒.๓  นางสาวกาญจนา ข้ามสาม 

   ๒.๔  นางสาวสพุิชชา ยอดสุวรรณ 

   ๒.๕  นางสาววิชชดุา นวลทอง 

   ๒.๖  นางหนูรัตน ์ ตัดสุนทร 

   ๒.๗  นางสาวฉัตรนภา สุเกตุ 

   ๒.๘  นางสาวฐติา สมพร 

   ๒.๙  นางสาววัลภา ไชยโคตร 

   ๒.๑๐ นางสาวนิชาพร ไพรอุบล 

   มีหน้ำที่   จัดทาํข้อมูล วเิคราะห์ข้อมูล เรียบเรียงดําเนินการพิมพ์และตรวจทานพร้อมเข้าเล่ม 
 

๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยด ำเนินงำนระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

   ๓.๑  นางสาวนวพร จันทวงษ์        หัวหน้าฝา่ยวิชาการระดับประถมศึกษา 

   ๓.๒  นางวัชรีวรรณ  แสงทอง 

   ๓.๓  นางเพิ่มสุข  รุยาพร 

   ๓.๔  นางสาวญาณิศา วิเศษศร ี

   ๓.๕  นางสุภาภรณ์  ใจห้าว 

   ๓.๖  นางลาวัณย ์ แสงภักดี 

   ๓.๗  นางสาวยพุา กอเงินกลาง 

   ๓.๘  นางสาวนันทพร ครองบุญ 

   ๓.๙  นายเปรม  ร้อยต๊ะ 

   ๓.๑๐ นายสุภ ี  เบ้าทอง 

   ๓.๑๑ นางพีรญา  ชูแสง 

   ๓.๑๒ นายเรืองศกัดิ ์ ทีคะ 

   ๓.๑๓ นางสาวฐติิรตัน์ วงษ์นิล 

   ๓.๑๔ นางสาวสรุีรตัน์ อินทรักษ ์



   ๓.๑๕ นางสาวชนัฎดา แย้มวาจา 

   ๓.๑๖ นางสาวปทิตตา เทศแก่น 

   ๓.๑๗ นางสาวกัลยาณ ี สีม่วง 

   ๓.๑๘ นางสาวพรรณกร เทศนา 

   ๓.๑๙ นางสาววชัราภรณ์ พลอามาตย ์

   ๓.๒๐ นางสาววันวิสาข ์ รักษาควร 

   มีหน้ำที่   จัดทาํข้อมูล วเิคราะห์ข้อมูล เรียบเรียงดําเนินการพิมพ์และตรวจทานพร้อมเข้าเล่ม 
 

ทั้งนี้ให้คุณครูที่ได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายร่วมกันปฏิบัติหน้าที่   ศึกษาแนวทาง             
การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน แล้วสรุปรายงานประเมินตนเอง เพื่อนํามาวางแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา          
พร้อมรับการประเมินภายนอกต่อไปให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้เป็นอย่างดี 

  

 

 สั่ง  ณ  วันที ่ ๒๓  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 

                   ลงชื่อ................................................. 
                                                                   ( นางสพุรรณนิการ์   บุญเกื้อ ) 
                                                                      ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
 

หนังสือให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 

................................................................................................................................................. 
 
   ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑   
เมื่อวันที่  ๕  เดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๑   ได้ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ปีการศึกษา พ.ศ.  ๒๕๖๐  ทั้งนี้ ให้โรงเรียนน าข้อมูลที่ได้จากการประเมินไปพัฒนาคุณภาพ             
การจัดการศึกษา และเผยแพร่ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 
 

 

                                                                               ลงชือ่ 

                           ( นายถาวร   บุญเกื้อ ) 

               ผูร้ับใบอนุญาต / ผู้จัดการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



คณะผู้จัดท ำ 

๑. นายถาวร  บุญเกื้อ    ประธานกรรมการ 

๒. นางสุพรรณนิการ์  บุญเกื้อ    รองประธานกรรมการ 

๓. นายหรรษธร  บุญเกื้อ    กรรมการ 

๔. นางสาวกรกนก  บัวศิลา    กรรมการ 

๕. นายต่อศักดิ์  เทศแก่น    กรรมการ 

๖. นางวัชรีวรรณ   แสงทอง    กรรมการ 

๗. นางเพิ่มสุข  รุยาพร    กรรมการ 

๘. นางสาวญาณิศา  วิเศษศรี    กรรมการ 

๙. นางสุภาภรณ์   ใจห้าว    กรรมการ 

๑๐.  นางลาวัณย์  แสงภักดี   กรรมการ 

๑๑.  นางสาวยุพา  กอเงินกลาง   กรรมการ 

๑๒.  นางสาวนันทพร  ครองบุญ   กรรมการ 

๑๓.  นายเปรม  ร้อยต๊ะ    กรรมการ 

๑๔.  นายสุภี   เบ้าทอง    กรรมการ 

๑๕.  นางพีรญา  ชูแสง    กรรมการ 

๑๖.  นายเรืองศักดิ์  ทีคะ    กรรมการ 

๑๗.  นางสาวฐิติรัตน์  วงษ์นิล    กรรมการ 

๑๘.  นางสาวสุรีรัตน์  อินทรักษ์   กรรมการ 

๑๙.  นางสาวชนัฎดา  แย้มวาจา   กรรมการ 

๒๐.  นางสาวปทิตตา  เทศแก่น    กรรมการ 

๒๑.  นางสาวกัลยาณี  สีม่วง    กรรมการ 

๒๒.  นางสาวพรรณกร เทศนา    กรรมการ 

๒๓.  นางสาววัชราภรณ์ พลอามาตย์   กรรมการ 

๒๔.  นางสาววันวิสาข์  รักษาควร   กรรมการ 

๒๕.  นางปิยะวรรณ  ศิริพัฒน ์   กรรมการ 

๒๖.  นางสาวกาญจนา ข้ามสาม    กรรมการ 

๒๗.  นางสาวสุพิชชา  ยอดสุวรรณ   กรรมการ 



๒๘.  นางสาววิชชุดา  นวลทอง   กรรมการ 

๒๙.  นางหนูรัตน ์  ตัดสุนทร   กรรมการ 

๓๐.  นางสาวยุฉัตรนภา สุเกตุ    กรรมการ 

๓๑.  นางสาวฐิตา  สมพร    กรรมการ 

๓๒.  นางสาววัลภา  ไชยโคตร   กรรมการ 

๓๓.  นางสาวนิชาพร  ไพรอุบล    กรรมการ 

๓๔.  นางสาวรัญชิดา  มูลประถม   กรรมการและเลขานุการ 

๓๕.  นางสาวนวพร  จันทวงษ์   กรรมการและเลขานุการ 

 

 

 



 


