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รายงานประจ าปขีองโรงเรียน ดอนบอสโกวิทยา 
ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 

ตอนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

๑. ข้อมูลทั่วไป 
๑.๑ ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยาอุดรธานี 

ที่ตั้ง ๑๓๖  ถนนโพนพิสัย  ต.หมากแข้ง  อ.เมือง   จ.อุดรธานี  ๔๑๐๐๐ 
เนื้อท่ี ทั้งหมด  ๖๕ ไร่เศษ 
โทรศัพท์ ๐๔-๒๒๒-๒๔๓๖, ๐๔-๒๓๒-๕๕๕๖  โทรสาร๐๔-๒๓๒-๔๘๗๓ 

  e-mail : donbosco@udon.loxinfo.co.th  website : www.donbosco.ac.th 
 ๑.๒ เปิดสอน  ระดับ อนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ๑.๓ พ้ืนที่บริการ เขตเทศบาลเมืองอุดรธานี 

๑.๔ เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
 ปรัชญาโรงเรียน  

โรงเรียนดอนบอสโกวิทยามุ่งส่งเสริมให้เยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความเป็น
จริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพภายในบรรยากาศแห่งอิสรภาพที่รู้จักรับผิดชอบเพ่ือจะได้ร่วมกัน
สร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรมและเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น 
 

 
สัญลักษณ์ของโรงเรียน  

 
สีของโรงเรียน สีประจ าโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา คือ  น้ าเงิน – ขาว 

 น้ าเงิน – ขาว เป็นสีแห่งขัตติยะดุจดังท้องฟ้า เป็นสีที่อยู่เบื้องบน แสดงถึงความยิ่งใหญ่ เป็น
เครื่องเตือนใจให้นักเรียนดอนบอสโกวิทยา เป็นผู้ใฝ่สูงรักศักดิ์ศรีของความเป็นไทยรักความสะอาดบริสุทธิ์ดุจดังสีขาว
ของท้องฟ้า และมีจิตใจกว้างขวางเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ประดุจดังท้องฟ้าที่กว้างใหญ่ไร้อาณาเขต 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 พระคุณเจ้ากลาแรงส์  เจ ดูฮาร์ท ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานีมีความประสงค์ตั้งสถานศึกษา
ขึ้นในจังหวัดเพ่ือประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และอบรมคุณธรรมแก่เยาวชนของชาติจึงได้ติดต่อนักบวชคณะซา
เลเซียนให้มาด าเนินการจัดตั้งโรงเรียนขึ้นที่ตัวเมืองอุดรธานี       

 เจ้าคณะแขวงซาเลเซียนบาทหลวงเฮกเตอร์   ฟรีเยริโอจึงได้ส่งบาทหลวงการ์โล 
กาแซตตา  มาจัดตั้งโรงเรียนขึ้นตามความประสงค์เมื่อวันที่  ๒๔ มิถุนายนพ.ศ. ๒๔๙๙ ปัจจุบันมีพ้ืนที่ทั้งหมด ๖๕ ไร่
เศษซึ่งมีอาณาเขตทางทิศเหนือจดฝั่งหนองสิมทิศใต้จดหมู่บ้านทุ่งมั่งทางทิศตะวันออกจดเขตทางรถไฟทิศตะวันตกจด
หมู่บ้านทุ่งม่ัง 

  โรงเรียนได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม  ๒๕๐๐ และได้ท า 
การสอนตั้งแต่วันที่  ๑๗ พฤษภาคม  ๒๕๐๐  เป็นต้นไป ปัจจุบันโรงเรียนดอนบอสโกวิทยาเปิดการสอนตั้งแต่ระดับ
อนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ครูทั้งหมด  188คน  นักเรียน ๓,๑2๖คน 
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แผนที่โรงเรียน 
 

 
 

 
แผนที่ภายในโรงเรียน 
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๒. ข้อมูลผู้บริหาร 
 ๒.๑ คณะผู้ใหญ่ 
  ๑ ชื่อ-สกุล บาทหลวงนิพนธ์  สาราจิตต์  ต าแหน่ง   อธิการ  
   โทรศัพท์ ๐๔-๒๒๒-๒๔๓๖, ๐๔-๒๓๒-๕๕๕๖   e-mail :  donbosco@udon.loxinfo.co.th 
   วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท การศึกษา (M.A.)   
   ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ พฤษภาคม ๒๕๕9     จนถึงปัจจุบัน 
  ๒  ชื่อ-สกุล  บาทหลวง ดร.สมิต  แดงอ าพันธ์  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการ 
   โทรศัพท์ ๐๔-๒๒๒-๒๔๓๖, ๐๔-๒๓๒-๕๕๕๖   e-mail :  donbosco@udon.loxinfo.co.th 
   วุฒิการศึกษาสูงสุด   การจัดการดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) 
   ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่  ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗    จนถึงปัจจุบัน  
  ๓ ชื่อ-สกุล บาทหลวงปราโมทย์  รุจิเกียรติก าจร ต าแหน่ง   ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต 
   โทรศัพท์ ๐๔-๒๒๒-๒๔๓๖, ๐๔-๒๓๒-๕๕๕๖   e-mail :  donbosco@udon.loxinfo.co.th 
   วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท 
   ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ พฤษภาคม ๒๕๒๑     จนถึงปัจจุบัน 
  ๔ ชื่อ-สกุล บาทหลวงสมชาติ  ผิวเกลี้ยง   ต าแหน่ง    เหรัญญิก 
   โทรศัพท์ ๐๔-๒๒๒-๒๔๓๖, ๐๔-๒๓๒-๕๕๕๖   e-mail :  donbosco@udon.loxinfo.co.th 
   วุฒิการศึกษาสูงสุด   
   ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒     จนถึงปัจจุบัน 
 ๒.๒ ผู้บริหาร 
  ๑  ชื่อ-สกุล  บาทหลวง ดร.สมิต  แดงอ าพันธ์ ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการ 
   โทรศัพท์ ๐๔-๒๒๒-๒๔๓๖, ๐๔-๒๓๒-๕๕๕๖   e-mail :  donbosco@udon.loxinfo.co.th 
   วุฒิการศึกษาสูงสุด   การจัดการดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) 
   ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่  ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗    จนถึงปัจจุบัน  
  ๒ ชื่อ-สกุล  นายณัทพงศ์  ต้นค าใบ  ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการ 
   โทรศัพท์ ๐๔-๒๒๒-๒๔๓๖, ๐๔-๒๓๒-๕๕๕๖    e-mail : Ntonkhambai@hotmail.com 
   วุฒิการศึกษาสูงสุด  ครุศาสตร์มหาบัณฑิต      สาขา การบริหารการศึกษา 
   ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๒๗     จนถึงปัจจุบัน 
  ๓ ชื่อ-สกุล  นายวินัย  ทีหอค า  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
   โทรศัพท์ ๐๔-๒๒๒-๒๔๓๖, ๐๔-๒๓๒-๕๕๕๖   e-mail :  vinai_tee@hotmail.com 
   วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท       สาขา การบริหารการศึกษา 
   ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ ๑ สิงหาคม ๒๕๓๓     จนถึงปัจจุบัน 
  ๔ ชื่อ-สกุล  นายเทอดเกียรติ ค าดีบุญ  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อ านวยการระดับประถมศึกษา 
   โทรศัพท์ ๐๔-๒๒๒-๒๔๓๖, ๐๔-๒๓๒-๕๕๕๖   e-mail :  donbosco@udon.loxinfo.co.th 
   วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาตรี       สาขา การบริหารการศึกษา 
   ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๒๑     จนถึงปัจจุบัน 
  ๕ ชื่อ-สกุล  นายนพรัตน์ หว้านเครือ ต าแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 
   โทรศัพท์ ๐๔-๒๒๒-๒๔๓๖, ๐๔-๒๓๒-๕๕๕๖   e-mail :  Exclusive๙๒๐๔@yahoo.com 
   วุฒิการศกึษาสูงสุด  ปริญญาตรี       สาขา ประถมศึกษา 
   ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๒๙     จนถึงปัจจุบัน 
   

mailto:Ntonkhambai@hotmail.com
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  ๖  ชื่อ-สกุล  นางลัดดาวรรณ  ไทยล าภู  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายปฐมวัย 
   โทรศัพท์ ๐๔-๒๒๒-๒๔๓๖, ๐๔-๒๓๒-๕๕๕๖   e-mail :  Jiejie_nang@hotmail.com 
   วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาตรี       สาขา ประถมศึกษา 
   ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ ๑ มิถุนายน ๒๕๓๓     จนถึงปัจจุบัน 
  ๗ ชื่อ-สกุล  นายเอกพล  ปริปุรณะ  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ 
   โทรศัพท์ ๐๔-๒๒๒-๒๔๓๖, ๐๔-๒๓๒-๕๕๕๖   e-mail :  a-e-ke_pari@hotmail.com 
   วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท       สาขา การบริหารการศึกษา 
   ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๖    จนถึงปัจจุบัน 
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๓. ข้อมูลนักเรียน  
 ๑) จ านวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งสิ้น     ๓,382    คน 
 ๒) จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น      ๓,382    คน   จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

อ. ๑ ๖ ๑๔๐ ๑๐๑ ๒๔๑ ๔๐ 

อ. ๒ ๖ ๑๓๙ ๙๗ ๒๓๖ ๓๙ 

อ.๓ ๖ ๑๓๔ ๑๐๖ ๒๔๐ ๔๐ 

รวม ๑๘ ๔๑๓ ๓๐๔ ๗๑๗   

ป. ๑ ๖ ๑๗๑ ๑๐๔ ๒๗๕ ๔๖ 

ป. ๒ ๖ ๑๕๕ ๑๒๑ ๒๗๖ ๔๖ 

ป. ๓ ๖ ๑๕๑ ๑๒๔ ๒๗๕ ๔๖ 

ป. ๔ ๖ ๑๗๖ ๑๐๕ ๒๘๑ ๔๗ 

ป. ๕ ๖ ๑๖๐ ๑๐๙ ๒๖๙ ๔๕ 

ป. ๖ ๖ ๑๕๘ ๑๐๕ ๒๖๓ ๔๔ 

รวม ป.๑-๖ ๓๖ ๙๗๑ ๖๖๘ 1,639   

ม. ๑ ๖ ๑๘๖ ๗๘ ๒๖๔ ๔๔ 

ม. ๒ ๖ ๑๖๖ ๙๑ ๒๕๗ ๔๓ 

ม. ๓ ๖ ๑๖๑ ๗๗ ๒๓๘ ๔๐ 

รวม ม.๑-๓ ๑๘ ๕๑๓ ๒๔๖ ๗๕๙   

ม. ๔ ๓ ๕๒ ๔๓ ๙๕ ๓๒ 

ม. ๕ ๓ ๕๐ ๓๘ ๘๘ ๒๙ 

ม. ๖ ๓ ๔๓ ๔๑ ๘๔ ๒๘ 

รวม ม.๔-๖ ๙ ๑๔๕ ๑๒๒ ๒๖๗   

รวม ป.๑-ม.๖ ๖๓ ๑,๖๒๙ ๑๐๓๖ ๒,๖๖๕   
รวมนักเรียนทั้งหมด ๘๑ ๒,๑๒๓ ๑,๓๔๐ ๓,๓๘๒   

 

 ๓)  จ านวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือส านักงานกองทุนสนับสนุน 
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)   ๓,๓๘๒ คน  คิดเป็นร้อยละ    ๙7.๐๐    
 ๔)  จ านวนนักเรียนที่มีน้ าหนักส่วนสงูตามเกณฑ์ของกรมอนามัย  3,134  คน  คิดเป็นร้อยละ     ๙6.๐๐    
 ๕)  จ านวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม    -     คน คิดเป็นร้อยละ      -   
 ๖)  จ านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ    80   คน  คิดเป็นร้อยละ   2.45   .   
 ๗)   จ านวนนักเรียนปัญญาเลิศ  750  คน  คิดเป็นร้อยละ   22.97  
 ๘)   จ านวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ   200  คน      คิดเป็นร้อยละ   6.13   
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 ๙)    จ านวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปัจจุบัน)    11    คน คิดเป็นร้อยละ    0.34       
 ๑๐)  สถิติการขาดเรียน  65  คน   คิดเป็นร้อยละ   ๑.99     
 ๑๑)  จ านวนนักเรียนที่เรียนซ้ าชั้น    -  คน คิดเป็นร้อยละ     -    
 ๑๒)  จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร 
  อ.๓  จ านวน        ๒31     คน    คิดเป็นร้อยละ   ๑๐๐       
  ป.๖  จ านวน        ๒76     คน    คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐       
  ม.๓ จ านวน        ๑83    คน   คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐       
  ม.๖  จ านวน          48    คน   คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐    
 ๑๓) อัตราส่วนครู : นักเรียน  =  ระดับอนุบาล      ๑   :  20 
     ระดับประถมศึกษา  ๑   :  46 
     ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๑   :  40 
     ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๑   :  28 
 ๑๔) จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ  ๓,265  คน   
คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐       
 ๑๕) จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง   ๓,249  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๙๙.50    
 ๑๖) จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน    ๓,249  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๙๙.50    
 ๑๗) จ านวนนักเรียนที่ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษา   ๓,262  คน   
คิดเป็นร้อยละ  ๙๙.๙๓      
 ๑๘) จ านวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยสีารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ  
๒,775 คน  คิดเป็นร้อยละ  85.00       

๑๙) จ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่ก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา                       
๓,265 คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐       
 ๒๐) จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามท่ีก าหนดในหลักสูตร
สถานศึกษา   ๓,265  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
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๔. ข้อมูลครูและบุคลากร 
 ครูประจ าการระดับปฐมวัย 

ที ่ ช่ือ – สกุล อายุ วุฒิ วิชา เอก 
๑ นางสาวจิราพรรณ เปรมประชา ๒๙ ค.บ. ปฐมวัย 
๒ นางรุ่งนภา ชิณเฮียง ๔๕ ค.บ. ปฐมวัย 
๓ นางสมฤดี อัตศรี ๔๕ ค.บ. ปฐมวัย 
๔ นางสาวอ านวย มายอด ๔๗ ค.บ. ปฐมวัย 
๕ นางเกตุไพรวรรณ ชั่งดี ๔๘ ค.บ. ปฐมวัย 
๖ นางพรพิมล ชิณเฮียง ๕๐ ค.บ. ปฐมวัย 
๗ นางล าดวน บุญอาจ ๔๕ วท.บ. ปฐมวัย 
๘ นางจิตติมา กุลแก้ว ๕๑ ค.บ. ปฐมวัย 
๙ นางวรณัน พานตะส ี ๕๕ ค.บ. ปฐมวัย 

๑๐ นางประกาย   พลสุวรรณ ์ ๔๒ ค.บ. ปฐมวัย 
๑๑ นางศิริรัตน์ ศรีบุรมย์ ๕๓ ค.บ. ปฐมวัย 
๑๒ นางปุญญนุช พรหมสาขาฯ ๔๕ ค.บ. ปฐมวัย 
๑๓ นางศิริพร กุลานุวัต ิ ๕๐ ค.บ. ปฐมวัย 
๑๔ นางสาวมัทร ี สุภาพ ๒๙ ค.บ. ปฐมวัย 
๑๕ นางดาวเรือง ค าดีบุญ ๔๖ ค.บ. ปฐมวัย 
๑๖ นางศศิธร ฮวดคูณประเสรฐิ ๔๔ ค.บ. ปฐมวัย 
๑๗ นางสาวสร้อยระหงษ์ จันละคร ๔๙ ค.บ. ปฐมวัย 
๑๘ นางอรพินท์ ต้นค าใบ ๕๑ ค.บ. ปฐมวัย 
๑๙ นางสาวบุษรา ชาหอมชื่น ๓๕ ศษ.บ/ศษ.ม พลศึกษา/บริหารการศึกษา 
๒๐ นางสาววภิาดา กล่อมแกว้ ๒๘ บช.บ บัญชีบัญฑิต 
21 นางสาวนิรมล  ฤกษ์รัตนวาร ี ๒๗ ศศ.บ. ภาษาจีน 
22 นางสาวสุเพ็ญพรรณ น้อยน้ าค า ๒๘ บธ.บ คอมพิวเตอร์ 
๒3 นางสาวธวัณกร สุขวาป ี ๓๙ ปวส.  

 

ครูอัตราจ้างระดับปฐมวัย 
ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ วุฒิ วิชา เอก 
๑ นางสาวชนาภา ลุนบง ๔๑ ม.๖ - 
๒ นางสาวนิอร เนาวะด ี ๓๗ ปวส.  
๓ นางสาวหทยัรัตน์ บรรณบดี ๑๙ ม.๖  
๔ นางกชพรรณ เม่นขาว ๔๐ บธ.บ การจัดการทั่วไป 
๕ นางพรรณ ี โชปัญญา ๔๕ ม.๖ - 
๖ นางปริยากร โชปัญญา ๔๔ ม.๖ - 
๗ นางสาวสุรีพร จรจันทร ์ ๒๙ ม.๖ - 
๘ นางสาวดอกแกว้ วงศ์จันทร ์ ๔๐ ม.๖ - 
๙ นางชลิตา ขวาโยธา ๔๒ ม.๖ - 

๑๐ นางสาวจริยา  วิจารณรงค์ ๒๘ ม.๓ - 
๑๑ นางสาววิรัตน ์ เนาวะด ี ๓๗ ปวส. - 
๑๒ นางสาวธัญญธร อ่อนน้อย ๓๑ ม.๖ - 
๑๓ นางสาวอรอุมา บัวป่า ๓๐ ม.๖ - 
๑๔ นางสาวนรินทร์ทิพย ์ แก้วหาวงศ์ ๓๘ ม.๓ - 
๑๕ นางสลักจิตร ชมชัยรัตน์ ๔๒ ปวช. คอมพิวเตอร์ 
๑๖ นางสาวขวญัไพร ดวงภักด ี ๒๖ ป.ตรี ปฐมวัย 
๑๗ นางนงค์ลักษณ์ เรืองสิวะกุล ๔๐ ม.๖ - 
๑๘ Mr.Shawn  Roth   Velthiem ๓๔ - - 
๑๙ นายเกรียงไกร ศรีหริ่ง ๒๕ ป.ตรี ภาษาอังกฤษ 
๒๐ นางสาววรรณภา ศรีภูมิสุรยะกาญ ๒๔ ป.ตรี ภาษาอังกฤษ 
๒๑ นางสาวธนาภรณ์ ทองมาก ๒๔ ป.ตรี ภาษาอังกฤษ 
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๕. ข้อมูลอาคารสถานที่  
๑) อาคารเรียนจ านวน    ๔    หลัง  
๒) อาคารประกอบจ านวน      ๔       หลัง  
๓) ส้วม             ๒๐๐       หลัง 
๔) สนามเด็กเล่น      ๑      สนาม    
๕) สนามฟุตบอล        ๒      สนาม        
๖) สนามบาสเก็ตบอล    ๔    สนาม    
๗) สนามวอลเลย์บอล   ๒    สนาม   
๘) สนามแบดมินตัน    ๑    สนาม   
๙) สนามตะกร้อ    ๒   สนาม   
๑๐) สนามเทควันโด    ๑     สนาม    
๑๑) สนามพร้อมโต๊ะปิงปอง   ๒๐   สนาม   
๑๒) สนามเทนนิส     -     สนาม   
๑๓) สระว่ายน้ า      ๒      แห่ง 
 

 

๖. ข้อมูลงบประมาณ 
  งบประมาณ (รับ-จ่าย) 
 

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 
เงินงบประมาณ ๒๒,๖๗๐,๓๓๓ งบด าเนินการ /  เงินเดือน-ค่าจ้าง ๓๑,๔๑๘,๔๘๔ 
เงินนอกงบประมาณ ๒๖,๖๘๔,๙๕๖ งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ๖,๑๓๕,๓๖๗ 
เงินอ่ืนๆ (ระบุ) - งบอ่ืนๆ (ระบุ) - 

รวมรายรับ ๔๙,๓๕๕,๒๘๙ รวมรายจ่าย ๓๗,๕๕๓,๘๕๑ 
             

   งบด าเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง      คิดเป็นร้อยละ      ๖๔           ของรายรับ 
   งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา     คิดเป็นร้อยละ       ๑๒          ของรายรับ 
๗. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

๑)  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน   มีลักษณะเข้มแข็ง   ปลอดยาเสพติด มีประชากรประมาณ 
  ๔,๐๐๐  คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ ชุมชนหนองสิม  ชุมชนทุ่งม่ัง    อาชีพหลัก 
 ของชุมชน คือ ค้าขายและรับราชการ  ส่วนใหญ่นับถือศาสนา .พุทธ..ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรม 
 ท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ โปงลางหมอล า 
๒)  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี อาชีพหลัก คือ รับราชการ  ส่วนใหญ่นับถือ 
 ศาสนา พุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี  ๕๐๐,๐๐๐ บาท  จ านวน 
 คนเฉลี่ยต่อครอบครัว ๒ - ๓  คน 

 ๓)  โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน อยู่ใกล้สวนสาธารณะหนองสิม และอยู่ในชุมชนบ้านเหล่ามีวัด 
  ในหมู่บ้าน คือ วัดบ้านเหล่า และชุมชนบ้านเดื่อ มีวัดอยู่ในหมู่บ้าน คือวัดบ้านเดื่อ อยู่ในเทศบาล 
  นครอุดรธานีลักษณะเป็นชุมชนเมืองมีศูนย์การค้าและสถานประกอบการมากมาย มีสถานบันเทิง  
  ร้านเกม และสิ่งยั่วยุที่ไม่เอ้ือต่อบรรยากาศทางการเรียน  ถนนหนทางเข้าโรงเรียนมีขนาดเล็ก 
  การจราจรแออัด   ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากชุมชน ผู้ปกครอง  ผู้น าชุมชน  ในเรื่องของการจัด 
  กิจกรรมต่าง ๆ  ที่ส าคัญของทางโรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลนครอุดรธานี) สนับสนุนใน 
  เรื่องของสาธารณูปโภค   
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๘. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
  โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ระดับปฐมวัยสอนตามหลักสูตรพุทธศักราช ๒๕๔๖ ระดับข้ันพื้นฐาน ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที ่๑ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จัดสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑  
๙. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 ๑)  ห้องสมุดมีขนาด      ๓๒๔            ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด   50,0๐๐   เล่ม 
       การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ           Union Library Management              .    
      จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาท่ีรายงาน เฉลี่ย                399       คน ต่อวัน 
      คิดเป็นร้อยละ         12.22         ของนักเรียนทั้งหมด 

๒)  ห้องปฏิบัติการ 
 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์     จ านวน        1          ห้อง 

  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     จ านวน        7          ห้อง 
  ห้องปฏิบัติการทางภาษา          จ านวน        2           ห้อง 
  ห้อง (ระบุ).อินเตอร์เน็ต. .        จ านวน        ๑          ห้อง 
 ๓) คอมพิวเตอร์   จ านวน        ๓๙๔      เครื่อง 
  ใช้เพื่อการเรียนการสอน   ๓50  เครื่อง ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต   20     เครื่อง    
จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงานเฉลี่ย     ๒๐๐       คน ต่อวัน   
คิดเป็นร้อยละ       ๗.๖๓          ของนักเรียนทั้งหมด ใช้เพื่อการบริหารจัดการ            ๒๐          เครื่อง 
 
 ๔) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภายใน / ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 
๑.  ห้องสมุด 
๒.  ห้องวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษา 
๓.  ห้องอินเทอร์เน็ต 
๔.  ห้องศิลปะ – ดนตรี 
๕.  อาคารกีฬา 

๑.  ตลอดปีการศึกษา 
๒.  ตลอดปีการศึกษา 
๓.  ตลอดปีการศึกษา 
๔.  ตลอดปีการศึกษา 
๕.  ตลอดปีการศึกษา 

  
 ๕) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  

 แหล่งเรียนรู้ภายนอก/ ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 
๑.  ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฎ 
๒.  ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัด 
๓.  พระพุทธบาทบัวบก 
๔.  พิพิธภัณฑ์บ้านเชียง 
๕.  ค่ายเสนีย์รณยุทธ 
๖.  วัดโพธิสมภรณ์ 
๗.  สวนสาธารณหนองสิม หนองประจักษ์ 
๘.  ห้องสมุดเทศบาลนครอุดรธานี 
๙.  พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี 
๑๐ ท้องฟ้าจ าลองเทศบาลนครอุดรธานี 
๑๑. สวนสัตว์เขาสวนกวาง ฯล 
๑๒. ฯลฯ 

๑.                ๒ 
๒.                ๒ 
๓.                ๑ 
๔.                ๑ 
๕.                ๑ 
๖.                ๑ 
๗.                ๑ 
๘.                ๑ 
๙.                ๑ 
๑๐.              ๑ 
๑๑.              ๑ 
๑๒.              ๑ 
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 ๖)   ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ในปี
การศึกษาท่ีรายงาน 
  ๖.๑  ชื่อ-สกุล ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ (อุดรธานี) ให้ความรู้เรื่อง กรรมวิธีและการทอไหม  สถิติการ
ให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน   1   ครั้ง/ปี 
  ๖.๒  ชื่อ-สกุล พระอาจารย์สมภาร  พร้อมทีมงาน ให้ความรู้เรื่อง วันมาฆบูชา สถิติการให้ความรู้ใน
โรงเรียนแห่งนี้ จ านวน   1   ครั้ง/ปี 
  ๖.๓  ชื่อ-สกุล วิทยาลัยสารพัดช่าง อุดรธานี ให้ความรู้เรื่อง โครงงานนวัตกรรมคนรุ่นใหม่และหนึ่งร้อยแปด
อาชีพ สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน   1   ครั้ง/ปี 
  ๖.๔ ชื่อ-สกุล พระอาจารย์วัดบ้านเดื่อ  ให้ความรู้เรื่อง การปล่อยวางและไม่ยึดติด  สถิติการให้ความรู้ใน
โรงเรียนแห่งนี้ จ านวน   1   ครั้ง/ปี 
  ๖.๕  ชื่อ-สกุล คณะต ารวจฝ่ายงานจราจร สภ.เมืองอุดรธานี  ให้ความรู้เรื่อง สวัสดิภาพนักเรียน  
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน   1   ครั้ง/ปี 
  ๖.๖ ชื่อ-สกุล   เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขหนองสิม  ให้ความรู้เรื่อง การดแูลรักษาสุขภาพในการตรวจสุขภาพและ
การตรวจร่างกาย สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน   1   ครั้ง/ปี   ฯลฯ 
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๑๐. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
 ๑๐.๑ ผลงานดีเด่น 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

ครู    
1. คุณครูลัดดาวรรณ ไทยล าภู - ได้รับรางวัล “ ๑๐๐ ปี ครดูีศรเีอกชน ” ระดับ ทอง เนื่องใน

งาน ๑๐๐ ปี การศึกษาเอกชน ร่วมพัฒนาการศึกษาไทย 
กระทรวงศึกษาธิการ วันท่ี ๑๐ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

2. นางศศิธร   ฮวดคูณประเสริฐ - ได้รับรางวัล “ ๑๐๐ ปี ครดูีศรเีอกชน ” ระดับ เงิน เนื่องใน
งาน ๑๐๐ ปี การศึกษาเอกชน ร่วมพัฒนาการศึกษาไทย 
กระทรวงศึกษาธิการ วันท่ี ๑๐ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

3. นางพรพิมล   ชิณเฮียง - ได้รับรางวัล “ ๑๐๐ ปี ครดูีศรเีอกชน ” ระดับ เงิน เนื่องใน
งาน ๑๐๐ ปี การศึกษาเอกชน ร่วมพัฒนาการศึกษาไทย 
กระทรวงศึกษาธิการ วันท่ี ๑๐ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

4. นางสาวอ านวย มายอด - ได้รับรางวัล “ ๑๐๐ ปี ครดูีศรเีอกชน ” ระดับ เงิน เนื่องใน
งาน ๑๐๐ ปี การศึกษาเอกชน ร่วมพัฒนาการศึกษาไทย 
กระทรวงศึกษาธิการ วันท่ี ๑๐ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

5. นางศิริรัตน์   ศรีบุรมย์ - ได้รับรางวัล “ ๑๐๐ ปี ครดูีศรเีอกชน ” ระดับ เงิน เนื่องใน
งาน ๑๐๐ ปี การศึกษาเอกชน ร่วมพัฒนาการศึกษาไทย 
กระทรวงศึกษาธิการ วันท่ี ๑๐ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

6. นางสาวสร้อยระหงษ ์ จันละคร - ได้รับรางวัล “ ๑๐๐ ปี ครดูีศรเีอกชน ” ระดับ เงิน เนื่องใน
งาน ๑๐๐ ปี การศึกษาเอกชน ร่วมพัฒนาการศึกษาไทย 
กระทรวงศึกษาธิการ วันท่ี ๑๐ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

7. นางวรณัน พานตะสี - ได้รับรางวัล “ ๑๐๐ ปี ครดูีศรเีอกชน ” ระดับ ทอง เนื่องใน
งาน ๑๐๐ ปี การศึกษาเอกชน ร่วมพัฒนาการศึกษาไทย 
กระทรวงศึกษาธิการ วันท่ี ๑๐ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

8. นางปุณยนุช   พรหมสาขา - ได้รับรางวัล “ ๑๐๐ ปี ครดูีศรเีอกชน ” ระดับ ทองแดง 
เนื่องในงาน ๑๐๐ ปี การศึกษาเอกชน ร่วมพัฒนาการศึกษา
ไทย กระทรวงศึกษาธิการ วันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

9. นางประกาย พลสุวรรณ์ - ได้รับรางวัล “ ๑๐๐ ปี ครดูีศรเีอกชน ” ระดับ ทองแดง 
เนื่องในงาน ๑๐๐ ปี การศึกษาเอกชน ร่วมพัฒนาการศึกษา
ไทย กระทรวงศึกษาธิการ วันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

10.นางจิตติมา กุลแก้ว - ได้รับรางวัล “ ๑๐๐ ปี ครดูีศรเีอกชน ” ระดับ ทองแดง 
เนื่องในงาน ๑๐๐ ปี การศึกษาเอกชน ร่วมพัฒนาการศึกษา
ไทย กระทรวงศึกษาธิการ วันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

11.นางรุ่งนภา ชิณเฮียง - ได้รับรางวัล “ ๑๐๐ ปี ครดูีศรเีอกชน ” ระดับ ทองแดง 
เนื่องในงาน ๑๐๐ ปี การศึกษาเอกชน ร่วมพัฒนาการศึกษา
ไทย กระทรวงศึกษาธิการ วันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

12.นางสมฤดี อัตศรี - ได้รับรางวัล “ ๑๐๐ ปี ครดูีศรเีอกชน ” ระดับ เงิน เนื่องใน
งาน ๑๐๐ ปี การศึกษาเอกชน ร่วมพัฒนาการศึกษาไทย 
กระทรวงศึกษาธิการ วันท่ี ๑๐ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

13.นางล าดวน บุญอาจ - ได้รับรางวัล “ ๑๐๐ ปี ครดูีศรเีอกชน ” ระดับ ทองแดง 
เนื่องในงาน ๑๐๐ ปี การศึกษาเอกชน ร่วมพัฒนาการศึกษา
ไทย กระทรวงศึกษาธิการ วันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๐                             หน้า ๑๒ 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

ครู   

14.นางอรพินท์ ต้นค าใบ - ได้รับรางวัล “ ๑๐๐ ปี ครดูีศรเีอกชน ” ระดับ เงิน เนื่องใน
งาน ๑๐๐ ปี การศึกษาเอกชน ร่วมพัฒนาการศึกษาไทย 
กระทรวงศึกษาธิการ วันท่ี ๑๐ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 

16.นางศิริพร กุลานุวัติ - ได้รับรางวัล “ ๑๐๐ ปี ครดูีศรเีอกชน ” ระดับ เงิน เนื่องใน
งาน ๑๐๐ ปี การศึกษาเอกชน ร่วมพัฒนาการศึกษาไทย 
กระทรวงศึกษาธิการ วันท่ี ๑๐ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 

17.นางเกตุไพรวรรณ ชั่งดี - ได้รับรางวัล “ ๑๐๐ ปี ครดูีศรเีอกชน ” ระดับ เงิน เนื่องใน
งาน ๑๐๐ ปี การศึกษาเอกชน ร่วมพัฒนาการศึกษาไทย 
กระทรวงศึกษาธิการ วันท่ี ๑๐ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 

18.นางดาวเรือง ค าดีบุญ - ได้รับรางวัล “ ๑๐๐ ปี ครดูีศรเีอกชน ” ระดับ ทองแดง 
เนื่องในงาน ๑๐๐ ปี การศึกษาเอกชน ร่วมพัฒนาการศึกษา
ไทย กระทรวงศึกษาธิการ วันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 

นักเรียน    
1.ด.ญ.มิยาวดี โชคเหมาะ      แข่งขันเทควันโด รุ่น อายุไม่เกิน 6 ปี 

ที่มหาวิทยาลัยรัตนบณัฑติ กรุงเทพมหานคร 
ได้รับเหรียญเงิน / เกียรติบัตร 

 

2.ด.ช.ปวิทัฬห ์ สุวรรณาพิสิทธิ์  การแข่งขันเทควันโด ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  แก่นนครแชมป์เปี้ยนชิพ 
จ.ขอนแก่น วันท่ี 9 กรกฎาคม 2560 ได้รับเหรียญเงิน 
ประเภทต่อสู้ ยุวชนชาย อายุไม่เกนิ 6 ปี รุ่น c น้ าหนัก 18-
20 กก. 
 การแข่งขันเทควันโด สรุนารีแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งท่ี 4 จังหวัด

นครราชสมีา วันที่ 3 มิถุนายน 2560 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
ประเภทต่อสู้ชาย 3-4 ปี รุ่น E น้ าหนัก 20 กก. ขึ้นไป 
 การแข่งขันเทควันโดโอเพ่น อุดรธานีแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งท่ี 

5 วันท่ี 23 เมษายน 2560 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท
ต่อสู้ ชาย 3-4 ปี รุ่น C  น้ าหนัก 16 กก. ขึ้นไป 

 

3.ด.ช.ธนเดช ชาญธีระเดช  AMARIN Baby Kids Fair.อุดรธานี ครั้งท่ี2 ระหว่างวันท่ี 
30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ อุดรธานีฮอลล์
ช้ัน 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรลัพลาซ่า อุดรธาน ีได้รับเกียรติ
บัตร 

บริษัท AMARIN 
Baby Kids 4.ด.ญ.ฟารดา สกุลธนเพชร 

5.ด.ช.กฤษตะพัฒน์ สุวรรณศักดิ์ 
6.ด.ญ.ภาวิดา เพชรจรัส 
7.ด.ช.ณพัฒน์ คุณะปุระ 
8.ด.ญ.พิชญา มานะ 
9.ด.ช.ภรรคนนท์ ลิ่มสลักเพชร 
10.ด.ญ.พิชชาภา โสพิลา 
11.ด.ช.สาริทธิ ์ สุวรรณอภิชน 
12.ด.ช.ปัณณวิชญ์ กุค าอู 
13.ด.ญ.สราพร  สุริยา 

 

 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
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นักเรียน   

14.ด.ญ. ชนาภา   สอดสี  การแข่งขันเทควันโดลีคแชมป์เปี้ยนชิพ รุ่น C อายุ 3-4 ปี 
ณ จังหวัดขอนแก่น วันท่ี 10 ธันวาคม 2560 ได้รับรางวัล
เหรียญทองพร้อมเกียรติบัตร 

 

15.ด.ช. นภัทร   พัฒนขจร  เข้าร่วมแข่งขัน Yamaha Thailand Music Festival 
2018 (YTMF2018) ประเภท Piano Solo รุ่นอายไุม่เกิน 7 
ปี ณ จังหวัดขอนแก่น วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2560 ได้รับ
รางวัล YAMAHA GOLD PRIZE พร้อมเกียรติบัตร 

 

16.ด.ช. ณัฏฐพล   พินิจการวัฒน์กุล  เข้าร่วมแข่งขัน Yamaha Thailand Music Festival 
2018 (YTMF2018) ประเภท Singing For Kids รุ่นอายุไม่
เกิน 8 ปี ณ จังหวัดขอนแก่น วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2560 
รางวัล YAMAHA SILVER PRIZE พร้อมเกียรติบัตร 

 

17.ด.ญ. ภาวิดา   เพชรจรัส  เข้าร่วมแข่งขัน Yamaha Thailand Music Festival 
2018 (YTMF2018) ประเภท วง Kiddy kid’s รุ่นอายุไม่
เกิน 9 ปี ณ จังหวัดขอนแก่น วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2560 
ได้รับรางวัล YAMAHA GOLD PRIZE พร้อมเกียรติบัตร 

 

18.ด.ช. ถิรคุณ   ลาภโคกสูง  เข้าร่วมแข่งขัน Top Model Thailand 2017 ณ Vwish 
Hotel Khonkean อ.เมือง จ.อุดรธานี วันท่ี 1 ตุลาคม 
2560 

 เข้าร่วมแข่งขัน Top Model Thailand 2017 รอบ 
Grand Final ณ West Gate Hall ( Floor 4 ) Central 
Plaza West Gate วันท่ี 29 ตุลาคม 2560 ได้รับรางวัล
เหรียญทอง-สายสะพาย-เกียรติบัตร 

 

19.ด.ญ. รดา   แซ่ตัง  เข้าร่วมแข่งขัน Yamaha Thailand Music Festival 
2018  (YTMF2018) ประเภท Piano Soloรุ่นอายไุม่เกิน 7 
ปี ณ จังหวัดขอนแก่น วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2560 ได้รับ
รางวัล YAMAHA SILVER PRIZE พร้อมเกียรติบัตร 

 

20.ด.ช. ปวิทัฬห์   สุวรรณาพิสิทธิ์  เข้าร่วมแข่งขันเทควันโด ในรายการ “เกมส์นักสู้มุ่งสูฝ่ัน” 
ประเภทต่อสู้ชาย รุ่นยุวชนอายุ 5-6 ปี น้ าหนัก 18-20 
กิโลกรมั โดย บริษัท ไทย PBS ร่วมกับสมาคมเทควันโด
แห่งประเทศไทย และ วิว เยาวภา บุรพลชัย อดีตนักกีฬา
ทีมชาติไทยและเจ้าของเหรียญทองแดงการแข่งขันกีฬาโอ
ลิมปิค ปี 2004 วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2560 

 รางวัลเหรียญเงินพร้อมเกียรติบัตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นักเรียน   

21.ด.ช. โจเซฟ  วิลเลี่ยม อีวานส์  แข่งขันว่ายน้ า อบจ.ขอนแก่นคัพ ครั้งท่ี 4   
วันที่ 15-17 ธันวาคม 2560 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นักเรียน   

 *ว่ายท่าผีเสื้อ 50 เมตร-รางวัลเหรียญทองแดง 
 *ว่ายท่ากบ 50 เมตร-รางวัลเหรียญเงิน 
 *ว่ายท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร-รางวัลเหรียญเงิน 
 แข่งขันว่ายน้ า New Life-Mad Wave ครั้งที่ 1 

วันที่ 11-12 พ.ย. 2560 
 *ฟรีสไตล์ 100 เมตร-รางวัลเหรียญเงิน 
 *กรรเชียง 25 เมตร-รางวัลเหรียญทอง 
 *ฟรีสไตล์ 25 เมตร-รางวัลเหรียญเงิน 
 *ท่ากบ 50 เมตร-รางวัลเหรียญเงิน 
 *ผีเสื้อ 25 เมตร-รางวัลเหรียญทองแดง 
 *ฟรีสไตล์ 50 เมตร-รางวัลเหรียญเงิน 

  
๑๐.๒ งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จ 

ที่ 
ชื่องาน 

โครงการ กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
๑ 
 

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสริม
สุขภาพ สขุนสิัยเด็ก
ปฐมวัย 
 

๑.เพื่อใหเ้ด็กมีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
๒.เพื่อใหเ้ด็กมีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย 
๓.เพื่อใหเ้ด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของ
ตน 
๔.เพื่อใหเ้ด็กหลีกเลี่ยงต่อสภาวะทีเ่สี่ยงต่อโรค
อุบัติเหตภุัย และสิ่งเสพติด 
 

๑. จัดท าโครงการ 
๒. ประชุมชี้แจงโครงการ 
๓. อนุมัติโครงการ 
๔. ด าเนินงานตามโครงการ 
๕. สรปุโครงการและรายงานผล 

๙7 

๒ โครงการส่งเสริม
ความสามารถพิเศษ
ด้านดนตรีนาฎศิลป ์
ศิลปะ , กีฬาและ
นันทนาการ 

๑. เพื่อให้เด็กร่าเริงแจม่ใสมีความรู้สึกท่ีดตี่อ
ตนเอง 
๒. เพื่อให้เด็กมคีวามมั่นใจและกลา้แสดงออก 
๓.เพื่อให้เด็กควบคุมอารมณต์นเองได้
เหมาะสมกับวัย 
๔.เพื่อให้เด็กช่ืนชมศลิปะดนตรี การ
เคลื่อนไหว และรักธรรมชาต ิ
 

๑. ส ารวจความต้องการ 
๒. ขออนุมัติโครงการ 
๓. ศึกษารายละเอียดรวบรวมข้อมูล 
๔. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
๕. จัดประชุมชี้แจง 
๖. ด าเนินงานตามโครงการ 
๗. สรปุโครงการและรายงานผล 

๙7 

๓ โครงการเสริมสร้าง
พัฒนาการด้านสังคม 

๑.เพื่อให้เด็กมีวินัยรับผิดชอบเชื่อฟังค าสั่งสอน
ของพ่อแม่ ครูอาจารย ์
๒.เพื่อให้เด็กมีความซื่อสัตย์ สุจรติ ช่วยเหลือ
แบ่งปัน  
๓.เพื่อให้เด็กเล่นและท างานร่วมกบัผู้อื่นได ้
๔.เพื่อให้เด็กประพฤตตินตามวัฒนธรรมไทย 
และศาสนาท่ีตนนับถือ  

๑. จัดท าโครงการ 
๒. ประชุมชี้แจงโครงการ 
๓. อนุมัติโครงการ 
๔. ด าเนินงานตามโครงการ 
๕. สรปุโครงการและรายงานผล 

๙4 
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ที่ 

ชื่องาน 
โครงการ กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
๔ โครงการแข่งขันทักษะ

วิชาการ 
๑. เพื่อให้เด็กสนใจเรยีนรูส้ิ่งรอบตวั ซักถาม
อย่างตั้งใจและรักการเรียนรู ้
๒. เพื่อให้เด็กมคีวามคดิรวบยอดเกี่ยวกับสิ่ง
ต่างๆ 
ที่เกิดจากประสบการณเ์รียนรู ้
๓.เพื่อให้เด็กมีทักษะทางภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย 
๔.เพื่อให้เด็กมีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร ์
๕.เพื่อให้เด็กมีจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค ์
 

๑. เสนอขออนุมตัิโครงการ 
๒. แต่งต้ังคณะกรรมการ ๘ กลุ่มสาระ 
๓. ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
๔. ด าเนินงานจัดกิจกรรมวันวิชาการ 
๕. ประเมินผลการด าเนินงาน 
๖. สรปุผลการด าเนินงาน 
๗. ส่งสรุปผลการด าเนินงาน 

๙4 

๕ โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนรู้ 

๑.ครเูข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติ
ของการจัดการศึกษาปฐมวัยและสามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ ์
๒.ครูจดัท าแผนการจัดประสบการณ์ที่
สอดคล้องกับหลักสตูรการศึกษาปฐมวัยและ
สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
หลากหลายสอดคล้องกับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 
๓.ครูบริหารจัดการชั้นเรียนท่ีสร้างวินัยเชิง
บวก 
๔.ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 
๕.ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมิน
พัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลายและสรุป
รายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผูป้กครอง 
๖.ครูวิจยัและพัฒนาการจดัการเรยีนรู้ที่ตน
รับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการจัด
ประสบการณ ์
๗.ครูจดัสิ่งแวดล้อมให้เกดิการเรียนรู้ได้
ตลอดเวลา 
๘.ครมูีปฎสิัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผูป้กครอง 
๙.ครมูีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้าน
การศึกษาปฐมวัย 
๑๐.ครูจัดท าสาระนิทรรศและน ามาไตร่ตรอง
เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก 
 

๑. เสนอโครงการแกผู่้บรหิาร 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
๓. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
๔. เตรียมสถานท่ี 
๕. ด าเนินงานตามโครงการ 
๖. ประเมินผลโครงการ 
๗. รายงานผล 

๑๐๐ 
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ที่ 

ชื่องาน 
โครงการ กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
๖ โครงการพัฒนา

ศักยภาพผู้บริหารและ
บุคลากรในสถานศึกษา 

๑. ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลกัการจัด
การศึกษาปฐมวัย 
๒.ผู้บริหารมีวิสยัทัศน์ภาวะผู้น าและความคิด
ริเริม่ที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
๓.ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม
และใช้ข้อมูลการประเมินผล หรือการวิจัยเป็น
ฐานคิดทางด้านวิชาการและการจดัการ 
๔.ผู้บริหารสามารถบรหิารจดัการการศึกษาให้
บรรลเุป้าหมายตามแผนพัฒนา คณุภาพ
สถานศึกษา 
๕.ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ให้มีประสิทธิภาพ 
๖.ผู้บริหารให้ค าแนะน าค าปรึกษาทางวิชาการ
และเอาใจใส่การจดัการศึกษาปฐมวัยเต็ม
ศักยภาพและเตม็เวลา 
๗.เด็กผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการ
บริหารจดัการศึกษาปฐมวัย 

๑. จัดท าโครงการ 
๒. ประชุมชี้แจงโครงการ 
๓. อนุมัติโครงการ 
๔. ด าเนินงานตามโครงการ 
๕. สรปุโครงการและรายงานผล 

92 

๗ โครงการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัย 

๑.มีหลักสตูรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
และน าสู่การปฏิบัตไิด้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒.มีระบบและกลไกให้ผูม้ีส่วนทุกฝ่ายตระหนัก
และเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวยั 
๓.จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และ
ความเข้าใจหลักการจดัการศึกษาปฐมวัย 
๔.สร้างการมสี่วนร่วมและแสวงหาและความ
ร่วมมือกับผู้ปกครองชุมชนและท้องถิ่น        
๕.จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็ก
อย่างรอบด้าน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

๑. จัดท าโครงการ 
๒. ประชุมชี้แจงโครงการ 
๓. อนุมัติโครงการ 
๔. ด าเนินงานตามโครงการ 
๕. สรปุโครงการและรายงานผล 

๙2 

๘ โครงการประกัน
คุณภาพภายใน 
 
 
 
 
 
 
 

๑.ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา 
๒.จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๓.จัดระบบข้อมลูสาระสนเทศและใช้สาระ
สนเทศในการบริหารจัดการ 
๔.ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการ
ด าเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
๕.น าผลการประเมินคณุภาพทั้งภายในและ
ภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 
๖.จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน 

๑. เสนอโครงการแกผู่้บรหิาร 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
๓. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
๔. เตรียมสถานท่ี 
๕. ด าเนินงานตามโครงการ 
๖. ประเมินผลโครงการ 
๗. รายงานผล 

๙2 
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ที่ 

ชื่องาน 
โครงการ กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
๙ 
 

โครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 

๑.เป็นแหล่งเรยีนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก
และบุคลากรในสถานศึกษา 
๒.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายใน
สถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว 
ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

๑. เสนอโครงการแกผู่้บรหิาร 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
๓. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
๔. เตรียมสถานท่ี 
๕. ด าเนินงานตามโครงการ 
๖. ประเมินผลโครงการ 
๗. รายงานผล 

๙2 

๑๐ โครงการขยัน 
ศรัทธา ร่าเริง 
 
 
 
 
 
 

๑.จัดโครงการกจิกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตาม
เป้าหมายปรัชญา วิสยัทัศน์ และจดุเน้นการจดั
การศึกษาปฐมวัย ของสถานศึกษษ 
๒.ผลการด าเนินงานบรรลตุามเป้าหมาย 
 

๑. ส ารวจความต้องการ 
๒. ขออนุมัติโครงการ 
๓. ศึกษารายละเอียดรวบรวมข้อมูล 
๔. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
๕. จัดประชุมชี้แจง 
๖. ด าเนินงานตามโครงการ 
๗. สรปุโครงการและรายงานผล 

๙2 

๑๑ โครงการส่งเสริม
เยาวชนคนเก่ง 

๑.จัดโครงการกจิกรรมส่งเสรมิสนบัสนุน 
ตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศกึษาปฐมวัย 
๒.ผลการด าเนินงานบรรลตุามเป้าหมาย 
 
 

๑. ส ารวจความต้องการ 
๒. ขออนุมัติโครงการ 
๓. ศึกษารายละเอียดรวบรวมข้อมูล 
๔. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
๕. จัดประชุมชี้แจง 
๖. ด าเนินงานตามโครงการ 
๗. สรปุโครงการและรายงานผล 
 

๙2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา ๒๕60 
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 ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน      
มาตรฐานที่ ๑   เด็กมีพัฒนาการดา้นร่างกาย      
มาตรฐานที่ ๒   เด็กมีพัฒนาการดา้นอารมณ์และจติใจ      
มาตรฐานที่ ๓   เด็กมีพัฒนาการดา้นสังคม      
มาตรฐานที่ ๔   เด็กมีพัฒนาการดา้นสติปัญญา      
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา      
มาตรฐานที่ ๕   ครูปฏิบัตติามบทบาทหนา้ที่อย่างมปีระสทิธิภาพและเกดิประสทิธิผล      
มาตรฐานที่ ๖   
 

ผู้บริหารปฏยิัติตามบทบาทหน้าที่อยา่งมีความประสิทธิภาพ 
และเกดิประสิทธิผล 

     

มาตรฐานที่ ๗   แนวการจัดการศึกษา      
มาตรฐานที่ ๘    สถานศึกษามกีารประกันคณุภาพภายในของสถานศกึษาตามที่ก าหนด

ในกฎกระทรวง 
     

มาตรฐานด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้      
มาตรฐานที่ ๙   
 

สถานศึกษามกีารสรา้ง ส่งเสรมิ สนบัสนนุ ใหส้ถานศึกษา 
เป็นสังคมแห่งการเรยีนรู ้

     

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา      
มาตรฐานที่ ๑๐  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเปา้หมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์  

และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย 
     

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม      
มาตรฐานที่ ๑๑   
 

การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏริูปการศึกษา 
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสู้งขึ้น 

     

สรุปผล     ๕ 
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๑๒. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
 การศึกษาปฐมวัย 

 

ชื่อตัวบ่งชี้ 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๑ มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา     
กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน     
ตัวบ่งชี้ที่ ๑  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย     
ตัวบ่งชี้ที่ ๒  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย     
ตัวบ่งชี้ที่ ๓  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย     
ตัวบ่งชี้ที่ ๔  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย     
ตัวบ่งชี้ที่ ๕  เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป     
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์     
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

    

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

 
   

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม     
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ 
                 สถานศึกษา 

    

มาตรฐานที่ ๒ มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา     
กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน     
ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา 
                สถานศึกษา 

    

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม     
มาตรฐานที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน  
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้อง 
กับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

 
   

มาตรฐานที่ ๓ มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
                  เป็นส าคัญ 

    

กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน     
มาตรฐานที่ ๖ ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็น

ส าคัญ 
 

   

มาตรฐานที่ ๔ มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน     
กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน     
มาตรฐานที่ ๘ ประสิทธิผลของระบบการประคุณภาพภายใน     

 
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ  ดีมาก โดยมีคะแนนรวม  94.68  

ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง           ไม่รับรอง 
กรณีท่ีไม่ได้รับการรับรอง  เนื่องจาก .......................................................................  
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ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยสถานศึกษา หรือ
หน่วยงานต้นสังกัด 
o จุดเด่น  

 การศึกษาปฐมวัย 
 ๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 

  - เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสงัคม และด้านสติปัญญาสมวัย และมีความพร้อม
ศึกษาต่อในขั้นต่อไป 
  - สถานศึกษาพัฒนาผลผลิตตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
เรื่อง “สุขภาพดี มีพัฒนาการสมวัย ใส่ใจในสุนทรียภาพ” มีการพัฒนาตามจุดเน้น และจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา คือ “ส่งเสริมพัฒนาการครบทุกด้าน” และมโีครงการค่ายอาสาพัฒนาแด่น้องผู้ด้อยโอกาส เป็นโครงการพิเศษ
เพ่ือเสริมบทบาทของสถานศึกษา 
  - สถานศึกษามีการพัฒนาเพ่ือรักษามาตรฐานที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
 ๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
  ผู้บริหารมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ คณะกรรมการบริหารมีการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ สถานศึกษา
มีการจัดครูให้มีคุณภาพ มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกอาคารที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ 
และมีมาตรการด้านความปลอดภัย และการป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก 
 ๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ครูส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคมและด้านสติปัญญา 
และมีการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางบวกกับเด็กและครอบครัวและส่งเสริมการเยนรู้ที่ตอบสนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของ
เด็ก 
 ๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
  สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานการศึกษา มีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและด าเนินการตามแผน มีการ
ประเมินคุณภาพภายในและจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพประจ าปี 
 
o จุดที่ควรพัฒนา  

 การศึกษาปฐมวัย 
 ๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 
 - การพัฒนาเด็กที่มีแนวโน้มน้ าหนักเกินเกณฑ์ 

 ๒. ด้านการบรหิารจัดการศึกษา 
 - การรักษาคุณภาพมาตรฐานเรื่องการด าเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพ (PDCA) 
 ๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 - การน าผลไปใช้พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ต่อเนื่องการประเมินการสอน และการประเมินแบบวัด
ทดสอบไปใช้พัฒนาครูเป็นรายบุคคล 
 ๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 -ประสิทธิภาพของการประกันคุณภาพภายในเรื่องจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทที่มุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและการจัดระบบบริหารและสารสนเทศตามระบบบริหารคุณภาพ (PDCA) การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
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o ข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
 การศึกษาปฐมวัย 
 ๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 

    - เด็กควรได้รับการพัฒนาด้านสุขภาพกายให้เต็มที่มากยิ่งขึ้น เน้นรายที่เริ่มมีปัญหาด้านโภชนการ สร้างความเข้าใจ
ที่ถูกต้องให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และดูแลร่วมกัน ส าหรับเด็กที่มีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย และมีความสนใจด้านกีฬา ควร
ได้รับการส่งเสริมให้พัฒนาความสามารถให้เต็มศักยภาพ โดยการปูพ้ืนฐานด้านกีฬา เช่น ยิมนาสติก เทควันโด ว่ายน้ า ลีลาศ 
เป็นต้น 

 ๒. ด้านการบรหิารจัดการศึกษา 
 - โรงเรียนควรพัฒนาการรักษาคุณภาพมาตรฐาน โดยการพัฒนาความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง เรื่อง การ 

จัดประเมินโครงการ มีการนิเทศติดตามการประเมินโครงการ ให้มีเครื่องมือเพ่ือรวบรวมข้อมูล ความส าเร็จตามเป้าหมาย และมี
เครื่องมือประเมินความพึงพอใจต่อกระบวนการพัฒนา 

 ๓. ด้านการจัดการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 - ครูควรพัฒนาความสามารถในการพัฒนาเด็กอย่างเป็นระบบ โดยใช้ข้อมูลจากการประเมินพัฒนาการของเด็กไป
แก้ปัญหา หรือส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้เต็มศักยภาพ และต่อเนื่อง 

 ๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 -โรงเรียนควรเร่งรัดพัฒนาความรู้ ความเข้าใจของครู และผู้เกี่ยวข้องในเรื่องการประเมินคุณภาพการศึกษาตาม
กฎกระทรวงฯ ให้ชัดเจน ยึดแนวทางการด าเนินงานตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๕๔ 
เป็นส าคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี ให้มีความชัดเจนและ
สอดคล้องกัน และการท าสารสนเทศให้สอดคล้องกัน และการท าสารสนเทศให้ครอบคลุมมาตรฐาน และตัวบ่งชี้คุณภาพ 
ก าหนดระยะเวลาในการพัฒนาทุกด้าน ภายใน ๕ ปีการศึกษา 
นวัตกรรม หรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
 โรงเรียนมีแนวทางในการดูแลผู้เรียนด้วย “ระบบป้องกัน” (Preventive System) ซึ่งเป็นวิธีการอบรมของ
ซาเลเซียนตามแบบของนักบุญยอห์นบอสโก เป็นวิถีการด าเนินชีวิตและแนวทางในการปฏิสัมพันธ์กับทุกคน 
โดยเฉพาะกับเด็ก และเยาวชน บนความเชื่อที่ว่า ทุกคนเป็นมนุษย์ที่มีศักดิ์ศรี เป็นลูกของพระเจ้า ระบบป้องกันเป็น
ชีวิตจิต (Spirituality) มากกว่าเป็นระบบที่เน้นกฎเกณฑ์ เป็นการปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี 
 ระบบป้องกัน ประกอบด้วย เหตุผล ศาสนา และความรักใจดี 

๑) เหตุผล (Ragione) และ ความมีเหตุผล(Ragionevolezza) มีความหมายทั้งความสามารถใน 
การใช้เหตุผล และความมีเหตุผล ครูจะต้องใช้การวินิจฉัยในทุกการกระท าร่วมกับความรอบคอบ ความเข้าใจ 
เพ่ือที่จะตัดสินใจท าสิ่งใดลงไป 
 ๒)   ศาสนา (Religion) ทุกศาสนามีหลักธรรมค าสอนเพ่ือให้เป็นคนดี มีความอ่อนโยนทางจิตใจ ดังนั้น ศาสนาจึง
เป็นดังเครื่องมือที่ช่วยสร้างคนให้เป็นคนที่เคารพซึ่งกันและกัน 
 ๓)  ความรักใจดี (AmorevolezzaและBenevolezza) เป็นความรักที่บริสุทธิ์ เป็นความรักที่มุ่งท าดีให้กับผู้อ่ืน 
ไม่ต้องการสิ่งตอบแทน ดังนั้นความรักของครู หรือผู้อบรมที่มีต่อเด็กนักเรียน ควรเป็นความรักที่บริสุทธิ์ให้กับนักเรียน โดยไม่
ต้องการสิ่งตอบแทน 
 โรงเรียนอบรมเรื่องระบบป้องกัน คุณพ่อบอสโกให้กับครูใหม่ทุกคนและมีกิจกรรมฟ้ืนฟูจิตตารมณ์ซาเลเซียนทุก
ปีการศกึษา เพ่ือให้ทุกคนมีแนวทางการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน และเป็นแบบอย่างให้กับผู้เรียน การใช้ระบบป้องกัน เป็น
การสร้างจิตวิญญาณให้ทุกคนมุ่งมั่นท างานอย่างมีเหตุผล ท าด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ และท าอย่างเต็มที่ 
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สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 สภาพปัญหา……………………………………………………………. 

 จุดเด่น ……………………………………………………………….. 

 จุดที่ควรพัฒนา ……………………………………………………… 
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๑๓. ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม (ปี ๒๕๕๖) 
 

 ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

ระดับการศึกษาปฐมวยั 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 

ตัวบ่งชีท้ี่ ๑ เด็กมีพัฒนาการดา้นร่างกายสมวัย ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชีท้ี่ ๒ เด็กมีพัฒนาการดา้นอารมณ์และจิตใจสมวัย ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชีท้ี่ ๓ เด็กมีพัฒนาการดา้นสังคมสมวยั ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชีท้ี่ ๔ เด็กมีพัฒนาการดา้นสติปัญญาสมวัย ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชีท้ี่ ๕ เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชีท้ี่ ๖ ประสิทธผิลของการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเปน็ส าคญั ๓๕.๐๐ ๓๓.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชีท้ี่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๑๕.๐๐ ๑๓.๕๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชีท้ี่ ๘ ประสิทธผิลของระบบการประกนัคุณภาพภายใน ๕.๐๐ ๓.๖๘ พอใช้ 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 

ตัวบ่งชีท้ี่ ๙ 
ผลการพัฒนาให้บรรลุตามเป้าหมาย ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชีท้ี่ ๑๐ 
ผลการพัฒนาตามจุดเนน้และจดุเด่นที่ส่งผลสะท้อนเปน็เอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 

ตัวบ่งชีท้ี่ ๑๑ ผลการด าเนนิงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชีท้ี่ ๑๒ 
ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐานและพฒันาสู่ความเปน็เลิศ ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๐๐ ด ี

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๙๔.68 ดีมาก 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
  ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป 
    ใช ่   ไม่ใช่    
  มีตัวบ่งช้ีที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย ๑๐ ตัวบ่งช้ี จาก ๑๒ ตัวบ่งชี้ 
    ใช ่   ไม่ใช่    
  ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
    ใช ่   ไม่ใช่    

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  
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 ระดับการศึกษาปฐมวัย 

ตัวบ่งช้ี 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑  ผลการจดัการศกึษา 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 

ตัวบ่งชีท้ี่ ๑ เด็กมีสุขภาพกายและสุขภาพจติที่ดี ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชีท้ี่ ๒ เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พงึประสงค์ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชีท้ี่ ๓ เด็กมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชีท้ี่ ๔ เด็กคิดเป็น ท าเป็น ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชีท้ี่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็ก ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 

ตัวบ่งชีท้ี่ ๙ 
ผลการพัฒนาให้บรรลุตามเป้าหมาย ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชีท้ี่ ๑๐ 
ผลการพัฒนาตามจุดเนน้และจดุเด่นที่ส่งผลสะท้อนเปน็เอกลักษณ์
ของสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 

ตัวบ่งชีท้ี่ ๑๑ ผลการด าเนนิงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๒  การบริหารจัดการศึกษา 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๑๕.๐๐ ๑๓.๕๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 

ตัวบ่งชีท้ี่ ๑๒ 
ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน  
รักษามาตรฐานและพฒันาสู่ความเป็นเลิศทีส่อดคล้องกับแนวทาง 
การปฏิรูปการศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๐๐ ดี 

มาตรฐานที่ ๓  การจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๖ ประสิทธผิลของการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเปน็ส าคญั ๓๕.๐๐ ๓๓.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๔  การประกันคุณภาพภายใน 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 

ตัวบ่งชีท้ี่ ๘ 
พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตน้
สังกัด 

๕.๐๐ ๓.๖๘ พอใช้ 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด  ๑๐๐.๐๐ ๙๔.๖๘ ดีมาก 
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  
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ตอนที่ ๒ 
แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

 

๑.  การบริหารจัดการศึกษา  
  ระบบโครงสร้างการบริหาร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ได้จัดการบริหารการศึกษาออก ๖ ฝ่าย ได้แก่ฝ่าย
วิชาการ ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายบริหารบุคลากรและแผนงาน ฝ่ายอาคารสถานที่ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน และฝ่ายบริหาร
งบประมาณและธุรการ และโรงเรียนได้จัดการศึกษาออกเป็น ๔ ระดับ  
โดยค านึงถึงธรรมชาติของกระบวนการอบรมและความต้องการของนักเรียนเป็นส าคัญ ได้แก่ 
  ๑. ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาลปีที่ ๑-๓) 
  ๒. ระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖) 
  ๓. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓) 
  ๔. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖) 
 ผู้บริหาร บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ใช้เทคนิคกระบวนการวงจรคุณภาพ(PDCA) และยึด
โรงเรียนเป็นฐาน(SBM) 
 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา อุดรธาน ี
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๒. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 วิสัยทัศน์ 
  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐานความเป็นไทย มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ใน
การบริหารจัดการและสร้างบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 พันธกิจ   

๑. จัดระบบการบริการจัดการท่ีสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา กฎระเบียบของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 

๒. พัฒนาการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมโดยยึดคุณธรรม น าความรู้ มีกิจกรรมท่ีเน้นการสร้างในธรรม 
เลื่อมใสศรัทธาในสัจธรรมของศาสนาของตน ทักษะกระบวนการและคุณภาพชีวิต เคารพในสิทธิต่อกันและกัน มีความคิด
สร้างสรรค์และการผนึกก าลังท าความดีร่วมกัน ตามวัยและภาวะของแต่ละคน 

๓.พัฒนาคนโดยใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ท่ีเชื่อมโยงความร่วมมือของสถาบันครอบครัว 
ชุมชน สถานบันทางศาสนา และสถาบันการศึกษา โดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังค่านิยมในการน าคุณธรรม
เป็นหลักในการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๔.พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ โดยมีเป้าหมายให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคุณภาพ
ทางการศึกษาทุกระดับ ส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้านภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และอาชีพ และ
สนับสนุนกิจกรรม การกีฬา การแสดง การดนตรี ศิลปะ และวงโยธวาทิต 
  ๕.สร้างบรรยากาศท่ีส่งเสริมเสรีภาพและความรัก ปลูกฝังค่านิยมของการเคารพในสิทธิต่อกันและกัน การมี
ความคิดสร้างสรรค์และการผนึกก าลังท าความดีร่วมกัน เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนรู้จักรับผิดชอบในส่วนตัวและ
ส่วนรวม ตามวัยและภาวะของแต่ละคน 
  ๖.พัฒนาสถานท่ีให้มีบรรยากาศร่มรื่น เอื้อต่อการเป็นสถานท่ีอบรม ส่งเสริมคุณค่าทางวัฒนธรรมของชาติ
และท้องถิ่นตามประเพณีนิยม 
  ๗.ส่งเสริมการจัดชุมนุมหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการและความสามารถของเยาวชน 
  ๘.ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอน ข้อมูล ข่าวสาร 
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เป้าหมาย 
๑. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการในทุกช่วงชั้น 
๒. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างสร้างสรรค์ 

มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ รู้จักสื่อสารและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง 
๓. ผู้เรียนมีจิตส านึกที่ดีงามด้วยคุณธรรม จริยธรรมตามหลักค าสอนของศาสนา มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์  และ

มีจิตตารมณ์ซาเลเซียน 
๔. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและจิตท่ีดี มีการพัฒนาร่างกายและวุฒิภาวะทางอารมณ์อย่างเหมาะสมตระหนักใน

คุณค่าและมีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา 
๕. ผู้เรียนสามารถท างานร่วมกับคนอื่น มีความรับผิดชอบ รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและมีความภาคภูมิใจใน

ความเป็นไทย 
๖. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความเป็นไทยในด้านกิริยามารยาท และรักการอ่านเขียนภาษาไทยอย่างถูกต้องโรงเรียน

ให้ความร่วมมือกับชุมชนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
  “สุขภาพดี มีพัฒนาการสมวัย ใส่ใจในสุนทรียภาพ” 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

“ส่งเสริมพัฒนาการครบทุกด้าน” 
๓.  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๑. จัดกิจกรรมการเรียนเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 ๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นให้นักเรียนใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาความรู้ 

๓. เด็กทุกคนมีความเป็นประชาธิปไตยท้ังทางด้านคารวะธรรม สามัคคีธรรมและปัญญาธรรม 
๔.  ปลูกฝังให้เด็กเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักค าสอนของศาสนา 
๕. ปลูกฝังให้เด็กมีความเป็นไทยทั้งด้านลายมือและกิริยามารยาท 
๖. โรงเรียนและชุมชนร่วมใจกันพัฒนากิจกรรมของโรงเรียนและชุมชน 
๗. ปลูกฝังให้เด็กทุกคนเห็นคุณค่าและการรักษาสิ่งแวดล้อม 

๔. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 กลยุทธ์ที่ ๒ การจัดการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ ๓ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 กลยุทธ์ที่ ๔ อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ ๕ มาตรการส่งเสริม 
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5.  การด าเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

(กลยุทธ์ของ
โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2560 

กลยุทธ์ ๑ 
คุณภาพ
ผู้เรียน 

1. โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมสุขภาพ  สุข
นิสัยปฐมวัย 
 

- กิจกรรมอาหารกลางวันและ 
อาหารเสริมนม 
- กิจกรรมชั่งน้ าหนักและวัด
ส่วนสูง 

ร้อยละของเด็กที่มีน้ าหนัก
ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

มฐ.ที่ ๑ 
(1.1 – 1.4) 

ร้อยละ ๙8 เด็กที่มี
น้ าหนักส่วนสูง

เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

- กิจกรรมหน้าเสาธง เคลื่อนไหว
และจังหวะ 

ร้อยละของเด็กที่มีทักษะการ
เคลื่อนไหวตามวัย   
 

ร้อยละ 98 เด็กที่มี
ทักษะการเคลื่อนไหว

ตามวัย 
- กิจกรรมตรวจสุขภาพ 
- กิจกรรมล้างมือ 
- กิจกรรมหนูฟันดี 

ร้อยละของเด็กมีสุขนิสัยในการ
ดูแลสุขภาพของตน 
 

ร้อยละ 95 เด็กมีสุข
นิสัยในการดูแล
สุขภาพของตน 

- กิจกรรมการก าจัดลูกน้ ายุงลาย 
- กิจกรรมป้องกันโรคติดต่อ 
- กิจกรรมรณรงค์ป้องกัน
โรคติดต่อ /อุบัติภัย/สิ่งเสพติดให้
โทษ 

ร้อยละของเด็ก หลีกเลี่ยงต่อ
สภาวะท่ีเสี่ยงต่อโรคอุบัติเหตุ 
และสิ่งเสพติด 

ร้อยละ 94 เด็ก 
หลีกเลี่ยงต่อสภาวะ

ท่ีเสี่ยงต่อโรค
อุบัติเหตุ และสิ่งเสพ

ติด 

ค่าเป้าหมายของโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาพ  สุขนิสัยปฐมวัย 97.00 
 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

(กลยุทธ์ของ
โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2560 

กลยุทธ์ ๑ 
คุณภาพ
ผู้เรียน 

2. โครงการส่งเสริม
ความสามารถพิเศษ
ด้านดนตรี, นาฎศิลป์ 
, ศิลปะ , กีฬาและ
นันทนาการ 

- กิจกรรมหนูน้อยลูกทุ่งแดนซ์ 
 

ร้อยละของเด็กมีความร่าเริง
แจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง 

มฐ.ที่ 2 
(2.1 – 2.4) 

ร้อยละ 97 เด็กมี
ความร่าเริงแจ่มใส มี

ความรู้สึกที่ดีต่อ
ตนเอง 

- กิจกรรมหนูน้อยแอโรบิค 
 

ร้อยละของเด็กมีความมั่นใจใน
ตนเองและกล้าแสดงออก 

ร้อยละ 96 เด็กมี
ความมั่นใจในตนเอง
และกล้าแสดงออก 

- กิจกรรมกีฬาสีอนุบาล 
 
 

ร้อยละของเด็กควบคุมอารมณ์
ตนเองไดเ้หมาะสมกับวัย 

ร้อยละ 95 เด็ก
ควบคุมอารมณ์

ตนเองไดเ้หมาะสม
กับวัย 

- กิจกรรมกีฬาสีอนุบาล 
- กิจกรรมหนูน้อยทัศนศึกษา 
 

ร้อยละของเด็กชื่นชมศิลปะดนตรี 
การเคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ 

ร้อยละ 100 เด็กชื่น
ชมศิลปะดนตรี การ
เคลื่อนไหวและรัก

ธรรมชาติ 
ค่าเป้าหมายของโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านดนตรี, นาฎศิลป์ , ศิลปะ , กีฬาและนันทนาการ 97.00 
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กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

(กลยุทธ์ของ
โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2560 

กลยุทธ์ ๑ 
คุณภาพผู้เรียน 

3.โครงการ
เสริมสร้าง
พัฒนาการด้านสังคม 

- กิจกรรมวันไหว้ครู 
 - กิจกรรมวันแม่ 
 

ร้อยละของเด็กมีวินัย มีความ
รับผิดชอบ ชื่อฟังพ่อแม่ และครู
อาจารย์ 

มฐ.3 
(3.1-3.4) 

ร้อยละ 95 เด็กมี
วินัย มีความ

รับผิดชอบ ชื่อฟังพ่อ
แม่ และครูอาจารย์ 

- กิจกรรมธนาคารความดี  
 

ร้อยละของเด็กมีความซ่ือสัตย์
สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน 

ร้อยละ 94 เด็กมี
ความซ่ือสัตย์สุจริต 
ช่วยเหลือแบ่งปัน 

- กิจกรรมวันคริสต์มาส 
 

ร้อยละของเด็กเล่นและท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ 

ร้อยละ 94 เด็กเล่น
และท างานร่วมกับ

ผู้อื่นได้ 
- กิจกรรมวันคริสต์มาส 
- กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
- กิจกรรมหนูน้อยไหว้สวย 

ร้อยละของเด็กประพฤติตนตาม
วัฒนธรรมประเพณีไทย ศาสนาท่ี
ตนนับถือ 

ร้อยละ 92 เด็ก
ประพฤติตนตาม

วัฒนธรรมประเพณี
ไทย ศาสนาท่ีตนนับ

ถือ 

ค่าเป้าหมายของโครงการเสริมสร้างพัฒนาการด้านสังคม 94.00 
 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

(กลยุทธ์ของ
โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2560 

กลยุทธ์ ๑ 
คุณภาพผู้เรียน 

4. โครงการแข่งขัน
ทักษะวิชาการ 

- กิจกรรมวันวิชาการ 
 

 

ร้อยละของเด็กสนใจเรียนรู้สิ่ง
รอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และ
รักการเรียนรู้ 

มฐ.4 
(4.1-4.5) 

ร้อยละ 94 เด็กสนใจ
เรียนรู้สิ่งรอบตัว 
ซักถามอย่างตั้งใจ 
และรักการเรียนรู ้

- กิจกรรมวันวิชาการ ร้อยละของเด็กมีความคิดรวบ
ยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ท่ีเกิดจาก
ประสบการณ์เรียนรู้ 

ร้อยละ 92 เด็กมี
ความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ท่ี

เกิดจาก
ประสบการณ์เรียนรู้ 

- กิจกรรมการแข่งขันคัด
ลายมือ 
 

ร้อยละของเด็กมีทักษะทางภาษา
ท่ีเหมาะสมกับวัย 

ร้อยละ 96 เด็กมี
ทักษะทางภาษาท่ี
เหมาะสมกับวัย 

- กิจกรรมวันวิชาการ ร้อยละของเด็กมีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

ร้อยละ 92 เด็กมี
ทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

- กิจกรรมการแสดงท่าทาง
ประกอบนิทานเพลง 
- กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพ
ระบายสี 
- กิจกรรมแข่งขั้นปั้นดินน้ ามัน 

ร้อยละของเด็กมีจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ 

ร้อยละ 95 เด็กมี
จินตนาการและ

ความคิดสร้างสรรค์ 

ค่าเป้าหมายของโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ 94.00 
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กลยุทธ์ที่ ๒  การจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

(กลยุทธ์ของ
โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2560 

กลยุทธ์ 2 
การจัดการศึกษา 

5. โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนรู้ 

- แผนการจัดประสบการณ์ 
 

ร้อยละของครูเข้าใจปรัชญา 
หลักการและธรรมชาติของการ
จัดการการศึกษาปฐมวัย และ
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการ
จัดประสบการณ์ 

มฐ.๕ 
(๕.1-5.10) 

 

ร้อยละ 100 ครู
เข้าใจปรัชญา 
หลักการและ

ธรรมชาติของการ
จัดการการศึกษา

ปฐมวัย และสามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ใน
การจัดประสบการณ์ 

- กิจกรรมโครงการ-โครงงาน 
 

ร้อยละของครูจัดท าแผนการ
จัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้อง
กับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
และสามารถจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ที่หลากหลาย
สอดคล้องกับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

ร้อยละ 100 ครู
จัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์ท่ี
สอดคล้องกับ

หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย และสามารถ
จัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่หลากหลาย
สอดคล้องกับความ
แตกต่างระหว่าง

บุคคล 
- ข้อตกลงในห้องเรียน 
 

ร้อยละของครูบริหารจัดการชั้น
เรียนท่ีสร้างวินัยเชิงบวก 

ร้อยละ 100 ครู
บริหารจัดการชั้น

เรียนท่ีสร้างวินัยเชิง
บวก 

- มุมการจัดประสบการณ์ ร้อยละของครูใช้สื่อและ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสอดคล้อง
กับพัฒนาการของเด็ก 

ร้อยละ 100 ครูใช้
สื่อและเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมสอดคล้อง
กับพัฒนาการของ

เด็ก 

- บันทึกพัฒนาการ 
- บัญชีเรียกชื่อ 
- สมุดรายงานประจ าตัว
นักเรียน 
 

ร้อยละของครูใช้เครื่องมือการวัด
และประเมินพัฒนาการของเด็ก
อย่างหลากหลายและสรุปรายงาน
ผลพัฒนาการของเด็กแก่
ผู้ปกครอง 

ร้อยละ 100 ครูใช้
เครื่องมือการวัดและ
ประเมินพัฒนาการ
ของเด็กอย่างหลาก      

หลายและสรุป
รายงานผล

พัฒนาการของเด็ก 
- วิจัยในชั้นเรียน 
 

ร้อยละของครูวิจัยและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ 
และใช้ผลในการปรับการจัด
ประสบการณ์ 

ร้อยละ 100 ครูวิจัย
และพัฒนาการ

จัดการเรียนรู้ที่ตน
รับผิดชอบ และใช้ผล
ในการปรับการจัด

ประสบการณ์ 
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กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

(กลยุทธ์ของ
โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ตัวบ่งชี้) 
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  - มุมการจัดประสบการณ์ 
 

ร้อยละของครูจัดส่ิงแวดล้อมให้
เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 

 ร้อยละ 100 ครูจัด
สิ่งแวดล้อมให้เกิด

การเรียนรู้ได้
ตลอดเวลา 

- การรับส่งเด็ก 
(สมุดรับ – ส่ง) 
 

ร้อยละของครูมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับ
เด็กและผู้ปกครอง 

ร้อยละ 100 ครูมี
ปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับ
เด็กและผู้ปกครอง 

- ป้ายท าเนียบบุคลากร 
 

ร้อยละของครูมีวุฒิและความรู้
ความสามารถในด้านการศึกษา
ปฐมวัย 

ร้อยละ 100 ครูมีวุฒิ
และความรู้

ความสามารถในด้าน
การศึกษาปฐมวัย 

- บันทึกพัฒนาการ 
- บัญชีเรียกชื่อ 
- สมุดรายงานประจ าตัว
นักเรียน 

ร้อยละของครูจัดท าสารนิเทศและ
น ามาไตร่ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาการเด็ก 

ร้อยละ 100 ครู
จัดท าสารนิเทศและ
น ามาไตร่ตรองเพื่อ
ใช้ประโยชน์ในการ

พัฒนาการเด็ก 
ค่าเป้าหมายของโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้  100.00 
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กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

(กลยุทธ์ของ
โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ตัวบ่งชี้) 
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การจัดการศึกษา 

6. โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหาร
และบุคลากรใน
สถานศึกษา 

- จัดท าแผนพัฒนา  
 

ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและ
หลักการจัดการศึกษาปฐมวัยมี
คุณภาพต้ังแต่ระดับดีขึ้นไป 

มฐ.๖ 
(6.1-6.7) 

ร้อยละ 92 ผู้บริหาร
เข้าใจปรัชญาและ

หลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

- แผนปฏิบัติงานประจ าปี 
 

ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า
และความคิดริเริ่มท่ีเน้นการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยมีคุณภาพ
ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 92 ผู้บริหาร
มีวิสัยทัศน์ ภาวะ
ผู้น าและความคิด
ริเริ่มท่ีเน้นการ

พัฒนาเด็กปฐมวัย 
- กิจกรรมนิเทศภายใน 
 

ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบ
มีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการ
ประเมินผลหรือการวิจัยเป็น
ฐานคิดท้ังด้านวิชาการและการ
จัดการมีคุณภาพต้ังแต่ระดับดี
ขึ้นไป 

ร้อยละ 92 ผู้บริหาร
ใช้หลักการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมและ

ใช้ข้อมูลการ
ประเมินผลหรือการ
วิจัยเป็นฐานคิดท้ัง

ด้านวิชาการและการ
จัดการ 

- จัดอบรมสัมมนาภายใน 
- เข้าร่วมอบรมสัมมนา
ภายนอก 
- ศึกษาต่อและศึกษาดูงาน 
 

ผู้บริหารสามารถบริหารจัด
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษามีคุณภาพตั้งแต่
ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 92 ผู้บริหาร
สามารถบริหารจัด
การศึกษาให้บรรลุ

เป้าหมายตาม
แผนพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษา 
- จัดอบรมสัมมนาภายใน 
- เข้าร่วมอบรมสัมมนา
ภายนอก 
- ศึกษาต่อและศึกษาดูงาน 
 

ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพมีคุณภาพตั้งแต่
ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 92 ผู้บริหาร
ส่งเสริมและพัฒนา

ศักยภาพของ
บุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ 

- กิจกรรมนิเทศภายใน 
 

ผู้บริหารให้ค าแนะน าปรึกษา
ทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด
การศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพ
และเต็มเวลามีคุณภาพต้ังแต่
ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 92 ผู้บริหาร
ให้ค าแนะน าปรึกษา
ทางวิชาการและเอา

ใจใส่การจัด
การศึกษาปฐมวัยเต็ม

ศักยภาพและเต็ม
เวลา 

- จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ร้อยละของเด็ก ผู้ปกครองและ
ชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัด
การศึกษา 

ร้อยละ 92 เด็ก 
ผู้ปกครองและชุมชน

พึงพอใจผลการ
บริหารจัดการศึกษา 

ค่าเป้าหมายของโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรในสถานศึกษา  92.00 
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7. โครงการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัย 

- กิจกรรมจัดท าแผนพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
 
 

สถานศึกษามีหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษาและน าไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มีคุณภาพตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป 

มฐ.7 
(7.1-7.5) 

ร้อยละ 92 
สถานศึกษามี

หลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย
ของสถานศึกษา
และน าไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- กิจกรรมวิเคราะห์สาระการ
เรียนรู้ 
- แบบบันทึกพัฒนาการ 
- กิจกรรมวิเคราะห์หลักสูตร 
- กิจกรรมวัดและประเมินผล 
 

สถานศึกษามีระบบและกลไก
ให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนัก
และเข้าใจการจัดการศึกษา
ปฐมวัยมีคุณภาพตั้งแต่ระดับดี
ขึ้นไป 

ร้อยละ 92 
สถานศึกษามีระบบ
และกลไกให้ผู้มีส่วน
ร่วมทุกฝ่ายตระหนัก
และเข้าใจการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

- กิจกรรมก าหนดหน่วยการ
จัดประสบการณ์รายปีราย
สัปดาห์ 
 

สถานศึกษาจัดกิจกรรม
เสริมสร้างความตระหนักรู้และ
เข้าใจหลักการจัดการศึกษา
ปฐมวัยมีคุณภาพตั้งแต่ระดับดี
ขึ้นไป 

ร้อยละ 92 
สถานศึกษาจัด

กิจกรรมเสริมสร้าง
ความตระหนักรู้และ 
เข้าใจหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

- กิจกรรมบ้านสารสัมพันธ์ 
- กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
นักเรียนใหม่ 
 

สถานศึกษาสร้างการมีส่วนร่วม
และแสวงหาความร่วมมือกับ
ผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่นมี
คุณภาพต้ังแต่ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 92
สถานศึกษาสร้างการ

มีส่วนร่วมและ
แสวงหาความร่วมมือ
กับผู้ปกครอง ชุมชน

และท้องถิ่น 
- จัดซ้ือสื่ออุปกรณ์,สื่อไอที
,สิ่งอ านวยความสะดวกใน
ห้องเรียนและห้อง
ประกอบการสอน 
- กิจกรรมผลิตสื่อ และป้าย
นิเทศ 

สถานศึกษาจัดส่ิงอ านวยความ
สะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่าง
ชัดเจนมีคุณภาพตั้งแต่ระดับดี
ขึ้นไป 

ร้อยละ 92
สถานศึกษาจัดส่ิง

อ านวยความสะดวก
เพื่อพัฒนาเด็กอย่าง

ชัดเจน 

ค่าเป้าหมายของโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 92.00 
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กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 
(กลยุทธ์ของ
โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2560 

กลยุทธ์ 2 
การจัดการศึกษา 

8. โครงการประกัน
คุณภาพภายใน 

- หลักสูตรสถานศึกษา 
 

สถานศึกษาก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษามีคุณภาพตั้งแต่
ระดับดีขึ้นไป 

มฐ.8 
(8.1-8.6) 

ร้อยละ 92 
สถานศึกษา

ก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย
ของสถานศึกษา 

- หลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษาจัดท าและ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ี
มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษามี
คุณภาพต้ังแต่ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 92 
สถานศึกษาจัดท า

และด าเนินการตาม
แผนพัฒนาการจัด

การศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่ง

คุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
- ปรับปรุงและพัฒนา
เทคโนโลยี 

สถานศึกษาจัดระบบข้อมูล
สารสนเทศและใช้สารสนเทศใน
การบริหาจัดการมีคุณภาพตั้งแต่
ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 92 
สถานศึกษาจัดระบบ

ข้อมูลสารสนเทศ
และใช้สารสนเทศใน

การบริหาจัดการ 
- การประเมินตนเองของ
ครูผู้สอน (SSR) 

 
 

สถานศึกษาติดตามตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษามีคุณภาพตั้งแต่
ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 92 
สถานศึกษาติดตาม

ตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพ

ภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

- แผนพัฒนา 3 ปี 
 

สถานศึกษาน าผลการประเมิน
คุณภาพท้ังภายในและภายนอก
ไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่องมี
คุณภาพต้ังแต่ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 92
สถานศึกษาน าผล

การประเมินคุณภาพ
ท้ังภายในและ
ภายนอกไปใช้
วางแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 

- การประเมินตนเองของ 
สถานศึกษา (SAR) 

สถานศึกษาจัดท ารายงาน
ประจ าปีท่ีเป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายในมี
คุณภาพต้ังแต่ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 92 
สถานศึกษาจัดท า
รายงานประจ าปีท่ี
เป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพ

ภายใน 
ค่าเป้าหมายของโครงการประกันคุณภาพภายใน 92.00 
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กลยุทธ์ที่ ๓  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 
(กลยุทธ์ของ
โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2560 

กลยุทธ์ 3 
การสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ 

9. โครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียน 

- กิจกรรมปรับปรุงแหล่ง
เรียนรู้ที่มีอยู่ได้แก่ห้อง
คอมพิวเตอร์  สนามเด็กเล่น
ห้องดนตรีห้องศิลปะ 
ห้องสมุด สนามฟุตบอล  
โรงอาหาร 
- กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์  
อาคารสถานท่ี ได้แก่ ท า
ความสะอาดสภาพร่องน้ า 
ห้องน้ าสนามเด็กเล่น อาคาร
เรียน  อาคารเอนกประสงค์   
 

เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของเด็กและบุคลากรใน
สถานศึกษามีคุณภาพตั้งแต่ระดับ
ดีขึ้นไป 

มฐ.9 
(9.1-9.2) 

ร้อยละ 92 เป็น
แหล่งเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้

ของเด็กและบุคลากร
ในสถานศึกษา 

- กิจกรรมหนูน้อยรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ภายในสถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน
และองค์กรท่ีเกี่ยวข้องมีคุณภาพ
ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 92 มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ร่วมกันภายใน
สถานศึกษา ระหว่าง

สถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน

และองค์กรท่ี
เกี่ยวข้อง 

ค่าเป้าหมายของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 92.00 

 
 
กลยุทธ์ที่ ๔ อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

(กลยุทธ์ของ
โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2560 

กลยุทธ์ 4 
อัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา 
 
 

10. โครงการขยัน
ศรัทธา ร่าเริง 

- กิจกรรมการจัด
ประสบการณ์ประจ าวัน ( 6 
กิจกรรมหลัก ) 
- กิจกรรมวันฉลองพ่อบอสโก 
- กิจกรรมนักบุญดอมินิก 
 - กิจกรรมวันเข้าพรรษา  
 - กิจกรรมวันออกพรรษา 
 - กิจกรรมวันมาฆบูชา 
 - กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา 
 

จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็ก
ให้บรรลุเป้าหมาย ปรัชญา 
วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัด
การศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา.............................. 
 

มฐ.10 
(10.1-10.2) 

ร้อยละ 92 จัด
โครงการ กิจกรรม
พัฒนาเด็กให้บรรลุ
เป้าหมาย ปรัชญา 

วิสัยทัศน์ และ
จุดเน้นการจัด

การศึกษาปฐมวัย
ของสถานศึกษา 

- การประเมินการจัด
ประสบการณ์ 

ผลการด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมาย.................................. 

ร้อยละ 92 ผลการ
ด าเนินงานบรรลุตาม

เป้าหมาย 
ค่าเป้าหมายของโครงการขยันศรัทธา ร่าเริง 92.00 
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กลยุทธ์ที่ ๕ มาตรการส่งเสริม 
กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 
(กลยุทธ์ของ
โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2560 

กลยุทธ์ 5 
มาตรการส่งเสริม 
 
 

11. โครงการ
ส่งเสริมเยาวชนคน
เก่ง 

- กิจกรรมแข่งขันพัฒนาการ 
4 ด้าน 
- กิจกรรมจากหน่วยงาน
ภายนอก 
 

จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุน ตามนโยบายเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาปฐมวัย
....................................... 

 ร้อยละ 92 จัด
โครงการกิจกรรม
ส่งเสริมสนับสนุน 

ตามนโยบายเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษา

ปฐมวัย 
- กิจกรรมเสริมพัฒนาการ
หลังเลิกเรียน 

ผลการด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมาย............................ 

ร้อยละ 92 ผลการ
ด าเนินงานบรรลุตาม

เป้าหมาย 
ค่าเป้าหมายของโครงการส่งเสริมเยาวชนคนเก่ง 92.00 
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ตอนที่ ๓ 
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

๑.  ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
 ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

 กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 
(กลยุทธ์ของ
โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

ผลการด าเนินงาน
ตามกิจกรรม 

กลยุทธ์ ๑ 
คุณภาพ
ผู้เรียน 

1. โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมสุขภาพ   
สุขนิสัยปฐมวัย 
 

- กิจกรรมอาหารกลางวันและ 
อาหารเสริมนม 
- กิจกรรมชั่งน้ าหนักและวัด
ส่วนสูง 

ร้อยละของเด็กที่มีน้ าหนัก
ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

มฐ.ที่ ๑ 
(1.1 – 1.4) 

ร้อยละ 98.00 เด็กที่
มีน้ าหนักส่วนสูง
เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐาน 
- กิจกรรมหน้าเสาธง เคลื่อนไหว
และจังหวะ 

ร้อยละของเด็กที่มีทักษะการ
เคลื่อนไหวตามวัย   
 

ร้อยละ 98.00 เด็กที่
มีทักษะการ

เคลื่อนไหวตามวัย 
- กิจกรรมตรวจสุขภาพ 
- กิจกรรมล้างมือ 
- กิจกรรมหนูฟันดี 

ร้อยละของเด็กมีสุขนิสัยในการ
ดูแลสุขภาพของตน 
 

ร้อยละ 95.00 เด็กมี
สุขนิสัยในการดูแล

สุขภาพของตน 
- กิจกรรมการก าจัดลูกน้ ายุงลาย 
- กิจกรรมป้องกันโรคติดต่อ 
- กิจกรรมรณรงค์ป้องกัน
โรคติดต่อ /อุบัติภัย/สิ่งเสพติดให้
โทษ 

ร้อยละของเด็ก หลีกเลี่ยงต่อ
สภาวะท่ีเสี่ยงต่อโรคอุบัติเหตุ 
และสิ่งเสพติด 

ร้อยละ 94.01 เด็ก 
หลีกเลี่ยงต่อสภาวะ

ท่ีเสี่ยงต่อโรค
อุบัติเหตุ และสิ่งเสพ

ติด 

ผลการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาพ  สุขนิสัยปฐมวัย 96.25 
 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

(กลยุทธ์ของ
โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

ผลการด าเนินงาน
ตามกิจกรรม 

กลยุทธ์ ๑ 
คุณภาพ
ผู้เรียน 

2. โครงการส่งเสริม
ความสามารถพิเศษ
ด้านดนตรี, นาฎศิลป์ 
, ศิลปะ , กีฬาและ
นันทนาการ 

- กิจกรรมหนูน้อยลูกทุ่งแดนซ์ 
 

ร้อยละของเด็กมีความร่าเริง
แจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง 

มฐ.ที่ 2 
(2.1 – 2.4) 

ร้อยละ 97.00 เด็กมี
ความร่าเริงแจ่มใส มี

ความรู้สึกที่ดีต่อ
ตนเอง 

- กิจกรรมหนูน้อยแอโรบิค 
 

ร้อยละของเด็กมีความมั่นใจใน
ตนเองและกล้าแสดงออก 

ร้อยละ 96.01 เด็กมี
ความมั่นใจในตนเอง
และกล้าแสดงออก 

- กิจกรรมกีฬาสีอนุบาล 
 

ร้อยละของเด็กควบคุมอารมณ์
ตนเองได้ เหมาะสมกับวัย 

ร้อยละ 95.00 ของ
เด็กควบคุมอารมณ์

ตนเองได้ เหมาะสมกับ
วัย 

- กิจกรรมกีฬาสีอนุบาล 
- กิจกรรมหนูน้อยทัศนศึกษา 
 

ร้อยละของเด็กชื่นชมศิลปะดนตรี 
การเคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ 

ร้อยละ 96.00 เด็กชื่น
ชมศิลปะดนตรี การ
เคลื่อนไหวและรัก

ธรรมชาติ 

ผลการด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านดนตรี, นาฎศิลป์ , ศิลปะ , กีฬาและนันทนาการ 95.75 



รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๐                             หน้า ๓๘ 

 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

(กลยุทธ์ของ
โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

ผลการด าเนินงาน
ตามกิจกรรม 

กลยุทธ์ ๑ 
คุณภาพผู้เรียน 

3.โครงการ
เสริมสร้าง
พัฒนาการด้านสังคม 

- กิจกรรมวันไหว้ครู 
 - กิจกรรมวันแม่ 
 

ร้อยละของเด็กมีวินัย มีความ
รับผิดชอบ ชื่อฟังพ่อแม่ และครู
อาจารย์ 

มฐ.3 
(3.1-3.4) 

ร้อยละ 95.00 เด็กมี
วินัย มีความ

รับผิดชอบ ชื่อฟังพ่อ
แม่ และครูอาจารย์ 

- กิจกรรมธนาคารความดี  
 

ร้อยละของเด็กมีความซ่ือสัตย์
สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน 

ร้อยละ 94.00 เด็กมี
ความซ่ือสัตย์สุจริต 
ช่วยเหลือแบ่งปัน 

- กิจกรรมวันคริสต์มาส 
 

ร้อยละของเด็กเล่นและท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ 

ร้อยละ 94.00 เด็ก
เล่นและท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ 

- กิจกรรมวันคริสต์มาส 
- กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
- กิจกรรมหนูน้อยไหว้สวย 

ร้อยละของเด็กประพฤติตนตาม
วัฒนธรรมประเพณีไทย ศาสนาท่ี
ตนนับถือ 

ร้อยละ 92.01 เด็ก
ประพฤติตนตาม

วัฒนธรรมประเพณี
ไทย ศาสนาท่ีตนนับ

ถือ 

ผลการด าเนินงานตามโครงการเสริมสร้างพัฒนาการด้านสังคม 93.75 
 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

(กลยุทธ์ของ
โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

ผลการด าเนินงาน
ตามกิจกรรม 

กลยุทธ์ ๑ 
คุณภาพผู้เรียน 

4. โครงการแข่งขัน
ทักษะวิชาการ 

- กิจกรรมวันวิชาการ 
 

 

ร้อยละของเด็กสนใจเรียนรู้สิ่ง
รอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และ
รักการเรียนรู้ 

มฐ.4 
(4.1-4.5) 

ร้อยละ 96.00 เด็ก
สนใจเรียนรู้สิ่ง

รอบตัว ซักถามอย่าง
ตั้งใจ และรักการ

เรียนรู้ 
- กิจกรรมวันวิชาการ ร้อยละของเด็กมีความคิดรวบ

ยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ท่ีเกิดจาก
ประสบการณ์เรียนรู้ 

ร้อยละ 96.00  เด็ก
มีความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ท่ี

เกิดจาก
ประสบการณ์เรียนรู้ 

- กิจกรรมการแข่งขันคัด
ลายมือ 

 

ร้อยละของเด็กมีทักษะทางภาษา
ท่ีเหมาะสมกับวัย 

ร้อยละ 96.00  เด็ก
มีทักษะทางภาษาท่ี

เหมาะสมกับวัย 
- กิจกรรมวันวิชาการ ร้อยละของเด็กมีทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

ร้อยละ 93.00  เด็ก
มีทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ 

- กิจกรรมการแสดงท่าทาง
ประกอบนิทานเพลง 
- กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพ
ระบายสี 
- กิจกรรมแข่งขั้นปั้นดินน้ ามัน 

ร้อยละของเด็กมีจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ 

ร้อยละ 95.00 เด็กมี
จินตนาการและ

ความคิดสร้างสรรค์ 

ผลการด าเนินงานตามโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ 95.20 



รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๐                             หน้า ๓๙ 

 

กลยุทธ์ที่ ๒  การจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

(กลยุทธ์ของ
โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

ผลการด าเนินงาน
ตามกิจกรรม 

กลยุทธ์ 2 
การจัดการศึกษา 

5. โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนรู้ 

- แผนการจัดประสบการณ์ 
 

ร้อยละของครูเข้าใจปรัชญา 
หลักการและธรรมชาติของการ
จัดการการศึกษาปฐมวัย และ
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการ
จัดประสบการณ์ 

มฐ.๕ 
(๕.1-5.10) 

 

ร้อยละ 96.00 ครู
เข้าใจปรัชญา 
หลักการและ

ธรรมชาติของการ
จัดการการศึกษา

ปฐมวัย และสามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ใน
การจัดประสบการณ์ 

- กิจกรรมโครงการ-โครงงาน 
 

ร้อยละของครูจัดท าแผนการ
จัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้อง
กับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
และสามารถจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ที่หลากหลาย
สอดคล้องกับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

ร้อยละ 92.00 ครู
จัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์ท่ี
สอดคล้องกับ

หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย และสามารถ
จัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่หลากหลาย
สอดคล้องกับความ
แตกต่างระหว่าง

บุคคล 
- ข้อตกลงในห้องเรียน 
 

ร้อยละของครูบริหารจัดการชั้น
เรียนท่ีสร้างวินัยเชิงบวก 

ร้อยละ 96.00 ครู
บริหารจัดการชั้น

เรียนท่ีสร้างวินัยเชิง
บวก 

- มุมการจัดประสบการณ์ ร้อยละของครูใช้สื่อและ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสอดคล้อง
กับพัฒนาการของเด็ก 

ร้อยละ 92.00 ครูใช้
สื่อและเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมสอดคล้อง
กับพัฒนาการของ

เด็ก 

- บันทึกพัฒนาการ 
- บัญชีเรียกชื่อ 
- สมุดรายงานประจ าตัว
นักเรียน 
 

ร้อยละของครูใช้เครื่องมือการวัด
และประเมินพัฒนาการของเด็ก
อย่างหลากหลายและสรุปรายงาน
ผลพัฒนาการของเด็กแก่
ผู้ปกครอง 

ร้อยละ 96.66 ครูใช้
เครื่องมือการวัดและ
ประเมินพัฒนาการ
ของเด็กอย่างหลาก      

หลายและสรุป
รายงานผล

พัฒนาการของเด็ก 
- วิจัยในชั้นเรียน 
 

ร้อยละของครูวิจัยและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ 
และใช้ผลในการปรับการจัด
ประสบการณ์ 

ร้อยละ 95.00 ครู
วิจัยและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ที่ตน

รับผิดชอบ และใช้ผล
ในการปรับการจัด

ประสบการณ์ 
 



รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๐                             หน้า ๔๐ 

 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

(กลยุทธ์ของ
โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

ผลการด าเนินงาน
ตามกิจกรรม 

  - มุมการจัดประสบการณ์ 
 

ร้อยละของครูจัดส่ิงแวดล้อมให้
เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 

 ร้อยละ 92.00 ครูจัด
สิ่งแวดล้อมให้เกิด

การเรียนรู้ได้
ตลอดเวลา 

- การรับส่งเด็ก 
(สมุดรับ – ส่ง) 
 

ร้อยละของครูมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับ
เด็กและผู้ปกครอง 

ร้อยละ 96.00 ครูมี
ปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับ
เด็กและผู้ปกครอง 

- ป้ายท าเนียบบุคลากร 
 

ร้อยละของครูมีวุฒิและความรู้
ความสามารถในด้านการศึกษา
ปฐมวัย 

ร้อยละ 100 ครูมีวุฒิ
และความรู้

ความสามารถในด้าน
การศึกษาปฐมวัย 

- บันทึกพัฒนาการ 
- บัญชีเรียกชื่อ 
- สมุดรายงานประจ าตัว
นักเรียน 

ร้อยละของครูจัดท าสารนิเทศและ
น ามาไตร่ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาการเด็ก 

ร้อยละ 96.66 ครู
จัดท าสารนิเทศและ
น ามาไตร่ตรองเพื่อ
ใช้ประโยชน์ในการ

พัฒนาการเด็ก 
ผลการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้  95.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๐                             หน้า ๔๑ 

 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

(กลยุทธ์ของ
โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

ผลการด าเนินงาน
ตามกิจกรรม 

กลยุทธ์ 2 
การจัดการศึกษา 

6. โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหาร
และบุคลากรใน
สถานศึกษา 

- จัดท าแผนพัฒนา  
 

ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและ
หลักการจัดการศึกษาปฐมวัยมี
คุณภาพต้ังแต่ระดับดีขึ้นไป 

มฐ.๖ 
(6.1-6.7) 

ร้อยละ 93.33 
ผู้บริหารเข้าใจ

ปรัชญาและหลักการ
จัดการศึกษาปฐมวัย 

- แผนปฏิบัติงานประจ าปี 
 

ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า
และความคิดริเริ่มท่ีเน้นการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยมีคุณภาพ
ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 94.29 
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ 

ภาวะผู้น าและ
ความคิดริเริ่มท่ีเน้น

การพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 

- กิจกรรมนิเทศภายใน 
 

ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบ
มีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการ
ประเมินผลหรือการวิจัยเป็น
ฐานคิดท้ังด้านวิชาการและการ
จัดการมีคุณภาพต้ังแต่ระดับดี
ขึ้นไป 

ร้อยละ 92.73 
ผู้บริหารใช้หลักการ
บริหารแบบมีส่วน

ร่วมและใช้ข้อมูลการ
ประเมินผลหรือการ
วิจัยเป็นฐานคิดท้ัง

ด้านวิชาการและการ
จัดการ 

- จัดอบรมสัมมนาภายใน 
- เข้าร่วมอบรมสัมมนา
ภายนอก 
- ศึกษาต่อและศึกษาดูงาน 
 

ผู้บริหารสามารถบริหารจัด
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษามีคุณภาพตั้งแต่
ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 94.00 
ผู้บริหารสามารถ

บริหารจัดการศึกษา
ให้บรรลุเป้าหมาย
ตามแผนพัฒนา

คุณภาพสถานศึกษา 
- จัดอบรมสัมมนาภายใน 
- เข้าร่วมอบรมสัมมนา
ภายนอก 
- ศึกษาต่อและศึกษาดูงาน 
 

ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพมีคุณภาพตั้งแต่
ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 94.00 
ผู้บริหารส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ 

- กิจกรรมนิเทศภายใน 
 

ผู้บริหารให้ค าแนะน าปรึกษา
ทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด
การศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพ
และเต็มเวลามีคุณภาพต้ังแต่
ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 92.73 
ผู้บริหารให้

ค าแนะน าปรึกษา
ทางวิชาการและเอา

ใจใส่การจัด
การศึกษาปฐมวัยเต็ม

ศักยภาพและเต็ม
เวลา 

- จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ร้อยละของเด็ก ผู้ปกครองและ
ชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัด
การศึกษา 

ร้อยละ 91.00 เด็ก 
ผู้ปกครองและชุมชน

พึงพอใจผลการ
บริหารจัดการศึกษา 

ผลการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรในสถานศึกษา  93.15 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๐                             หน้า ๔๒ 

 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

(กลยุทธ์ของ
โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

ผลการด าเนินงาน
ตามกิจกรรม 

กลยุทธ์ 2 
การจัดการศึกษา 

7. โครงการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัย 

- กิจกรรมจัดท าแผนพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
 
 

สถานศึกษามีหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษาและน าไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มีคุณภาพตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป 

มฐ.7 
(7.1-7.5) 

ร้อยละ 93.33
สถานศึกษามี

หลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย
ของสถานศึกษา
และน าไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- กิจกรรมวิเคราะห์สาระการ
เรียนรู้ 
- แบบบันทึกพัฒนาการ 
- กิจกรรมวิเคราะห์หลักสูตร 
- กิจกรรมวัดและประเมินผล 
 

สถานศึกษามีระบบและกลไก
ให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนัก
และเข้าใจการจัดการศึกษา
ปฐมวัยมีคุณภาพตั้งแต่ระดับดี
ขึ้นไป 

ร้อยละ 92.50
สถานศึกษามีระบบ
และกลไกให้ผู้มีส่วน
ร่วมทุกฝ่ายตระหนัก
และเข้าใจการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

- กิจกรรมก าหนดหน่วยการ
จัดประสบการณ์รายปีราย
สัปดาห์ 
 

สถานศึกษาจัดกิจกรรม
เสริมสร้างความตระหนักรู้และ
เข้าใจหลักการจัดการศึกษา
ปฐมวัยมีคุณภาพตั้งแต่ระดับดี
ขึ้นไป 

ร้อยละ 92.00 
สถานศึกษาจัด

กิจกรรมเสริมสร้าง
ความตระหนักรู้และ 
เข้าใจหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

- กิจกรรมบ้านสารสัมพันธ์ 
- กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
นักเรียนใหม่ 
 

สถานศึกษาสร้างการมีส่วนร่วม
และแสวงหาความร่วมมือกับ
ผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่นมี
คุณภาพต้ังแต่ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 92.69
สถานศึกษาสร้างการ

มีส่วนร่วมและ
แสวงหาความร่วมมือ
กับผู้ปกครอง ชุมชน

และท้องถิ่น 
- จัดซ้ือสื่ออุปกรณ์,สื่อไอที
,สิ่งอ านวยความสะดวกใน
ห้องเรียนและห้อง
ประกอบการสอน 
- กิจกรรมผลิตสื่อ และป้าย
นิเทศ 

สถานศึกษาจัดส่ิงอ านวยความ
สะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่าง
ชัดเจนมีคุณภาพตั้งแต่ระดับดี
ขึ้นไป 

ร้อยละ 93.33
สถานศึกษาจัดส่ิง

อ านวยความสะดวก
เพื่อพัฒนาเด็กอย่าง

ชัดเจน 

ผลการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 92.73 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๐                             หน้า ๔๓ 

 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

(กลยุทธ์ของ
โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

ผลการด าเนินงาน
ตามกิจกรรม 

กลยุทธ์ 2 
การจัดการศึกษา 

8. โครงการประกัน
คุณภาพภายใน 

- หลักสูตรสถานศึกษา 
 

สถานศึกษาก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษามีคุณภาพตั้งแต่
ระดับดีขึ้นไป 

มฐ.8 
(8.1-8.6) 

ร้อยละ 92.00 
สถานศึกษา

ก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย
ของสถานศึกษา 

- หลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษาจัดท าและ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ี
มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษามี
คุณภาพต้ังแต่ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 92.00 
สถานศึกษาจัดท า

และด าเนินการตาม
แผนพัฒนาการจัด

การศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่ง

คุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
- จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ 
- ปรับปรุงและพัฒนา
เทคโนโลยี 

สถานศึกษาจัดระบบข้อมูล
สารสนเทศและใช้สารสนเทศใน
การบริหาจัดการมีคุณภาพตั้งแต่
ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 96.00 
สถานศึกษาจัดระบบ

ข้อมูลสารสนเทศ
และใช้สารสนเทศใน

การบริหาจัดการ 
- การประเมินตนเองของ
ครูผู้สอน (SSR) 
 

 

สถานศึกษาติดตามตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษามีคุณภาพตั้งแต่
ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 96.00 
สถานศึกษาติดตาม

ตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพ

ภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

- แผนพัฒนา 3 ปี 
 

สถานศึกษาน าผลการประเมิน
คุณภาพท้ังภายในและภายนอก
ไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่องมี
คุณภาพต้ังแต่ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 100
สถานศึกษาน าผล

การประเมินคุณภาพ
ท้ังภายในและ
ภายนอกไปใช้
วางแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 

- การประเมินตนเองของ 
สถานศึกษา (SAR) 

สถานศึกษาจัดท ารายงาน
ประจ าปีท่ีเป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายในมี
คุณภาพต้ังแต่ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 96.00 
สถานศึกษาจัดท า
รายงานประจ าปีท่ี
เป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพ

ภายใน 
ผลการด าเนินงานตามโครงการประกันคุณภาพภายใน 96.00 

 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๐                             หน้า ๔๔ 

 

กลยุทธ์ที่ ๓  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 
(กลยุทธ์ของ
โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

ผลการด าเนินงาน
ตามกิจกรรม 

กลยุทธ์ 3 
การสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ 

9. โครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียน 

- กิจกรรมปรับปรุงแหล่ง
เรียนรู้ที่มีอยู่ได้แก่ห้อง
คอมพิวเตอร์  สนามเด็กเล่น
ห้องดนตรีห้องศิลปะ 
ห้องสมุด สนามฟุตบอล  
โรงอาหาร 
- กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์  
อาคารสถานท่ี ได้แก่ ท า
ความสะอาดสภาพร่องน้ า 
ห้องน้ าสนามเด็กเล่น อาคาร
เรียน  อาคารเอนกประสงค์   
 

เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของเด็กและบุคลากรใน
สถานศึกษามีคุณภาพตั้งแต่ระดับ
ดีขึ้นไป 

มฐ.9 
(9.1-9.2) 

ร้อยละ 92.00 เป็น
แหล่งเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้

ของเด็กและบุคลากร
ในสถานศึกษา 

- กิจกรรมหนูน้อยรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ภายในสถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน
และองค์กรท่ีเกี่ยวข้องมีคุณภาพ
ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 92.00 มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ร่วมกันภายใน
สถานศึกษา ระหว่าง

สถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน

และองค์กรท่ี
เกี่ยวข้อง 

ผลการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 92.00 

 
 
กลยุทธ์ที่ ๔ อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

(กลยุทธ์ของ
โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

ผลการด าเนินงาน
ตามกิจกรรม 

กลยุทธ์ 4 
อัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา 
 
 

10. โครงการขยัน
ศรัทธา ร่าเริง 

- กิจกรรมการจัด
ประสบการณ์ประจ าวัน  
( 6 กิจกรรมหลัก ) 
- กิจกรรมวันฉลองพ่อบอสโก 
- กิจกรรมวันส าคัญ 

จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็ก
ให้บรรลุเป้าหมาย ปรัชญา 
วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัด
การศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา.............................. 
 

มฐ.10 
(10.1-10.2) 

ร้อยละ 92.00 จัด
โครงการ กิจกรรม
พัฒนาเด็กให้บรรลุ
เป้าหมาย ปรัชญา 

วิสัยทัศน์ และ
จุดเน้นการจัด

การศึกษาปฐมวัย
ของสถานศึกษา 

- การประเมินการจัด
ประสบการณ์ 

ผลการด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมาย.................................. 

ร้อยละ 92.00 ผล
การด าเนินงานบรรลุ

ตามเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงานตามโครงการขยันศรัทธา ร่าเริง 92.50 
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กลยุทธ์ที่ ๕ มาตรการส่งเสริม 
กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 
(กลยุทธ์ของ
โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

ผลการด าเนินงาน
ตามกิจกรรม 

กลยุทธ์ 5 
มาตรการส่งเสริม 
 
 

11. โครงการ
ส่งเสริมเยาวชนคน
เก่ง 

- กิจกรรมแข่งขันพัฒนาการ 
4 ด้าน 
- กิจกรรมจากหน่วยงาน
ภายนอก 
 

จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุน ตามนโยบายเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาปฐมวัย
....................................... 

 ร้อยละ 92.00 จัด
โครงการกิจกรรม
ส่งเสริมสนับสนุน 

ตามนโยบายเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษา

ปฐมวัย 
- กิจกรรมเสริมพัฒนาการ
หลังเลิกเรียน 

ผลการด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมาย............................ 

ร้อยละ 92.00 ผล
การด าเนินงานบรรลุ

ตามเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมเยาวชนคนเก่ง 92.00 
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๒. ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

การศึกษาระดับปฐมวัย  ( อนุบาล ๑ – ๓ ) 
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน (น้ าหนัก ๒๐ คะแนน) 
มาตรฐานที่ ๑  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย (น้ าหนัก ๕ คะแนน) 
            ผลจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง ของสมศ. มาตรฐานนี้ได้คุณภาพ ระดับ  
(  ) ปรับปรุง     (   ) พอใช้     ( ) ดี     (  ) ดีมาก  สถานศึกษาได้น าผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองมา
ใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพของเด็ก เรื่องเด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย โดยได้จัดท าโครงการ/กิจกรรม ดังต่อไปนี้  

๑. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสิรมสุขภาพสุขนิสัยเด็กปฐมวัย 
- กิจกรรมอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม 
- กิจกรรมชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูง 
- กิจกรรมหน้าเสาธงเคลื่อนไหวและจังหวะ 
- กิจกรรมตรวจสุขภาพ 
- กิจกรรมล้างมือ 
- กิจกรรมหนูฟันดี 
- กิจกรรมการก าจัดลูกน้ ายุงลาย 
- กิจกรรมป้องกันโรคติดต่อ 
- กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ/อุบัติภัย/สิงเสพติดให้โทษ 

 ผลการประเมินตามรายตัวบ่งชี้ มีดังนี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑ มีน้ าหนัก ส่วนสูง เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน (น้ าหนัก ๑ คะแนน) 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เด็กปฐมวัย(ระดับชั้นอนุบาล ๑ อนุบาล ๒ และอนุบาล ๓) ทั้งหมด จ านวน ๗๐๑ คน 

โครงการ/กิจกรรมที่ใช้ด าเนินการ ผลที่เกิดขึ้น 
๑.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาพ
สุขนิสัยปฐมวัย 
-กิจกรรมอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม 
-กิจกรรมชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูง 
 

เด็กจ านวน ๖๘๗ คน  
มีน้ าหนัก ส่วนสูง เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกรม
อนามัย กระทรวงสาธารณะสุข 
ระดับชั้นอนุบาล ๑ -๒ -๓ จะเป็นเช่นนี้ไปทุกตัวบ่งชี้ 

สรุป เด็กร้อยละ  ๙๘.๐๐   มคีุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๒ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย (น้ าหนัก ๑.๕ คะแนน) 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เด็กปฐมวัย(ระดับชั้นอนุบาล ๑ อนุบาล ๒ และอนุบาล ๓) ทั้งหมดจ านวน ๗๐๑ คน 

โครงการ/กิจกรรมที่ใช้ด าเนินการ ผลที่เกิดขึ้น 
๑.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาพ
สุขนิสัยปฐมวัย 
-กิจกรรมหน้าเสาธงเคลื่อนไหวและจังหวะ 
 
 

เด็กจ านวน ๖๘๗ คน  
มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย 
 
 

สรุป เด็กร้อยละ ๙๘.๐๐   มคีุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒  
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๓ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน (น้ าหนัก ๑.๕ คะแนน) 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เด็กปฐมวัย (ระดับชั้นอนุบาล ๑ อนุบาล ๒ และอนุบาล ๓) ทั้งหมด จ านวน ๗๐๑ คน 

โครงการ/กิจกรรมที่ใช้ด าเนินการ ผลที่เกิดขึ้น 
๑.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาพ
สุขนิสัยปฐมวัย 
- กิจกรรมการตรวจสุขภาพ 
- กิจกรรมล้างมือ 
- กิจกรรมหนูฟันดี  

เด็กจ านวน ๖๖๖ คน  
มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน 

สรุป เด็กร้อยละ  ๙๕.๐๐ มีคุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๔ หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด (น้ าหนัก ๑ คะแนน) 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เด็กปฐมวัย(ระดับชั้นอนุบาล ๑ อนุบาล ๒ และอนุบาล ๓) ทั้งหมดจ านวน ๗๐๑ คน 

โครงการ/กิจกรรมที่ใช้ด าเนินการ ผลที่เกิดขึ้น 
๑.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาพ
สุขนิสัยปฐมวัย 
     -  กิจกรรมการก าจัดลูกน้ ายุงลาย 
     -  กิจกรรมป้องกันโรคติดต่อ 
     -  กิจกรรมรณรงค์ป้องกัน  โรคติดต่อ/อุบัติภัย 
      /สิ่งเสพติดให้โทษ 

เด็กจ านวน ๖๕๙ คน  
หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และ
สิ่งเสพติด 
 

สรุป เด็กร้อยละ  ๙๔.๐๑ มีคุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ 
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ตารางสรุปผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ตามมาตรฐานที่ ๑ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เด็กปฐมวัย (ระดับชั้นอนุบาล ๑ อนุบาล ๒ และอนุบาล ๓)  

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
จ านวนเด็ก

ที่อยู่ใน
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน
เด็ก

ทั้งหมด 

ค่าร้อยละ
ที่ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

มาตรฐานที่ ๑  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย   ๙๖.๒๕ ๕ ๔.๘๑ 5 ดีเย่ียม 

๑.๑ มีน้ าหนัก ส่วนสูง เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ๖๘๗ 701 ๙๘.๐๐ ๑ ๐.๙๘ 5 ดีเย่ียม 
๑.๒ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวยั ๖๘๗ 701 ๙๘.๐๐ ๑.๕ ๑.๔๗ 5 ดีเย่ียม 
๑.๓ มสีุขนิสยัในการดูแลสุขภาพของตน ๖๖๖ 701 ๙๕.๐๐ ๑.๕ ๑.๔๒ 5 ดีเย่ียม 
๑.๔ หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงตอ่โรค อุบัติเหตุ ภัย 
และสิ่งเสพตดิ ๖๕๙ 701 ๙๔.๐๑ ๑ ๐.๙๔ 5 ดีเย่ียม 

 

-สูตรวิธีคิดถ่วงน้ าหนักคะแนนที่ได้ = (ค่าร้อยละที่ได้ × คะแนนเต็ม) ÷ ๑๐๐ 
-เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพมาตรฐาน ส าหรับ ค่าน้ าหนัก ๕ คะแนน 
 ๑ = ปรับปรุง (๐.๐๐ – ๒.๔๙)       ๒ = พอใช้ (๒.๕๐-๒.๙๙)          ๓ = ดี (๓.๐๐-๓.๗๔) 
 ๔ = ดีมาก (๓.๗๕-๔.๔๙)             ๕ = ดีเยี่ยม (๔.๕๐ – ๕.๐๐)  
     สรุปผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์  ตามมาตรฐานที่ ๑ ได้ร้อยละ ๙๖.๒๕ ได้ระดับคะแนน ๔.๘๑ 
ได้คุณภาพ ระดับ ดีเยี่ยม 
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การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานที่ ๑ (แบบอิงพัฒนาการ) 
 
 

ความตระหนักในการพัฒนา ความพยายามในการปฏิบัติ 
     สถานศึกษาได้จัดให้มีการประชุมวางแผนกับผู้ที่
เกี่ยวข้อง อาทิ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร 
ครู ผู้ปกครอง และตัวแทนชุมชนเพ่ือร่วมกันก าหนด
นโยบาย วิสัยทัศน์และพันธกิจและระบุ ไว้ ใน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ๕ ปี
(ปีการศึกษา ๒๕๕๔ – ๒๕๖๐)ได้จัดท าแผนกลยุทธ์
๓ ปีและแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๐ 

 
 

  สถานศึกษาได้จัดท าโครงการ/กิจกรรม จ านวน 1
โครงการ 9 กิจกรรม เพ่ือใช้พัฒนาผู้ เรียนให้มีสุข
ภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ ทุกโครงการ/กิจกรรม มี
ค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ มีการด าเนินงานอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่องมาแล้วตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๒ 
จนถึงปีการศึกษาปัจจุบัน มีผู้ เข้าร่วมโครงการ /
กิจกรรม  ได้แก่ ผู้เรียน ครู ผู้บริหาร คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครองและตัวแทนชุมชน มีการ
ติดตามประเมินผล  และได้น าผลการประเมินมาใช้ใน
การวางแผนพัฒนาผู้เรียนในปีถัดมา ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ร้อยละ ๙๖.๒๕ มีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน
ของโครงการ/กิจกรรม     

 แสดงว่า สถานศึกษามีความตระหนักในการพัฒนา แสดงว่า สถานศึกษามีความพยายามในการปฏิบัติ 
 

สรุปผลการประเมินแบบอิงพัฒนาการ  ตามมาตรฐานที่ ๑ 

 ๑. พัฒนาการของผลประเมิน     มีพัฒนาการ       ไม่มีพัฒนาการ 

 เหตุผลเพราะสถานศึกษา     มีความตระหนักและมีความพยายาม 
      มีความตระหนักแต่ไม่มีความพยายาม 
 ๒. การบรรลุเป้าหมายตามแผน  บรรลุ        ไม่บรรลุ   

 เหตุผลเพราะด าเนินงาน   บรรลุเป้าหมายตามแผนที่วางไว้ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

      ไม่บรรลุเป้าหมายตามแผนที่วาง 

   

สรุปผลการประเมินในภาพรวม  ตามมาตรฐานที่ ๑ 
  สถานศึกษาจัดการศึกษาตามมาตรฐานนี้   ได้มาตรฐาน      ไม่ได้มาตรฐาน 
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มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ  (น้ าหนัก ๕  คะแนน) 
 ผลจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง ของสมศ. มาตรฐานนี้ได้คุณภาพ ระดับ  
(   ) ปรับปรุง      ( ) พอใช้      (   ) ดี      (   ) ดีมาก  สถานศึกษาได้น าผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
รอบสองมาใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพของเด็กเรื่องเด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ โดยได้จัดท าโครงการ/
กิจกรรม ดังต่อไปนี้  

๑. โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านดนตรีและนาฎศิลป์ ศิลปะ กีฬาและนันทนาการ 
- กิจกรรมหนูน้อยลูกทุ่งแดนซ์ 
- กิจกรรมหนูน้อยแอโรบิค 
- กิจกรรมกีฬาสีอนุบาล 
- กิจกรรมหนูน้อยทัศนศึกษา 

     ผลการประเมินตามรายตัวบ่งชี้ มีดังนี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑ ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง (น้ าหนัก ๑ คะแนน) 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เด็กปฐมวัย (ระดับชั้นอนุบาล ๑ อนุบาล ๒ และอนุบาล ๓) ทั้งหมดจ านวน ๗๐๑ คน 

โครงการ/กิจกรรมที่ใช้ด าเนินการ ผลที่เกิดขึ้น 
๑.โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านดนตรี
นาฎศิลป์ , ศิลปะ , กีฬาและนันทนาการ 
       -กิจกรรมหนูน้อยลูกทุ่งแดนซ์ 

เด็กจ านวน ๖๘๐ คน  
ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง 

สรุป เด็กร้อยละ  ๙๗.๐๐  มคีุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๑ 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๒ มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก (น้ าหนัก ๑ คะแนน) 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เด็กปฐมวัย (ระดับชั้นอนุบาล ๑ อนุบาล ๒ และอนุบาล ๓) ทั้งหมดจ านวน ๗๐๑ คน 

โครงการ/กิจกรรมที่ใช้ด าเนินการ ผลที่เกิดขึ้น 
๑.โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านดนตรี
นาฎศิลป์ , ศิลปะ , กีฬาและนันทนาการ 
        -กิจกรรมหนูน้อยแอโรบิค 
       -กิจกรรมหลักตามหลักสูตร 
       -กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
       -กิจกรรมสร้างสรรค์ 
       -กิจกรรมกลางแจ้ง 
       -กิจกรรมเสรี 

เด็กจ านวน ๖๗๓ คน  
มีความม่ันใจและกล้าแสดงออก 

สรุป เด็กร้อยละ  ๙๖.๐๑   มคีุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๓ ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย (น้ าหนัก ๑ คะแนน) 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เด็กปฐมวัย (ระดับชั้นอนุบาล ๑ อนุบาล ๒ และอนุบาล ๓) ทั้งหมดจ านวน ๗๐๑ คน 

โครงการ/กิจกรรมที่ใช้ด าเนินการ ผลที่เกิดขึ้น 
๑.โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านดนตรี
นาฎศิลป์ , ศิลปะ , กีฬาและนันทนาการ 
 -กิจกรรมกีฬาสีอนุบาล 
 

เด็กจ านวน ๖๖๖ คน  
ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย  

สรุป เด็กร้อยละ ๙๕.๐๐  มีคุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๔ ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ (น้ าหนัก ๒ คะแนน) 
 ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เด็กปฐมวัย(ระดับชั้นอนุบาล ๑ อนุบาล ๒ และอนุบาล ๓) ทั้งหมดจ านวน ๗๐๑ คน 

โครงการ/กิจกรรมที่ใช้ด าเนินการ ผลที่เกิดขึ้น 
๑.โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านดนตรี
นาฎศิลป์ , ศิลปะ , กีฬาและนันทนาการ 
      -กิจกรรมหนูน้อยทัศนศึกษา 

เด็กจ านวน ๖๖๖  คน  
มีความชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรัก
ธรรมชาติ 
 

สรุป เด็กร้อยละ ๙๕.๐๐ มีคุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ 
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ตารางสรุปผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ตามมาตรฐานที่ ๒ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เด็กปฐมวัย (ระดับชั้นอนุบาล ๑ อนุบาล ๒ และอนุบาล ๓)  

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
จ านวนเด็ก

ที่อยู่ใน
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน
เด็ก

ทั้งหมด 

ค่าร้อยละ
ที่ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ 
                  และจิตใจ 

  
๙๕.๗๕ ๕ ๔.๗๘ 5 ดีเย่ียม 

๒.๑ ร่าเริงแจม่ใส มีความรูส้ึกท่ีดตี่อตนเอง ๖๘๐ 701 ๙๗.๐๐ ๑ ๐.๙๗ 5 ดีเย่ียม 
๒.๒ มคีวามมั่นใจและกล้าแสดงออก ๖๗๓ 701 ๙๖.๐๑ ๑ ๐.๙๖ 5 ดีเย่ียม 
๒.๓ ควบคมุอารมณ์ตนเองไดเ้หมาะสมกับวยั ๖๖๖ 701 ๙๕.๐๐ ๑ ๐.๙๕ 5 ดีเย่ียม 
๒.๔ ช่ืนชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรัก
ธรรมชาต ิ ๖๖๖ 701 ๙๕.๐๐ ๒ ๑.๙๐ 5 ดีเย่ียม 

-สูตรวิธีคิดถ่วงน้ าหนักคะแนนที่ได้ = (ค่าร้อยละที่ได้ × คะแนนเต็ม) ÷ ๑๐๐  
-เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพมาตรฐาน ส าหรับ ค่าน้ าหนัก ๕ คะแนน 
  ๑  = ปรับปรุง (๐.๐๐ – ๒.๔๙)   ๒ = พอใช้ (๒.๕๐-๒.๙๙)    ๓ = ดี (๓.๐๐-๓.๗๔)          
  ๔  = ดีมาก (๓.๗๕-๔.๔๙)    ๕ = ดีเยี่ยม (๔.๕๐ – ๕.๐๐)  
            สรุปผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ตามมาตรฐานที่ ๒  ได้ร้อยละ ๙๕.๗๕ ได้ระดับคะแนน  ๔.๗๘ 
ได้คุณภาพ ระดับ ดีเยี่ยม 
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การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานที่ ๒  (แบบอิงพัฒนาการ) 
 

ความตระหนักในการพัฒนา ความพยายามในการปฏิบัติ 
     สถานศึกษาได้จัดให้มีการประชุมวางแผนกับผู้ที่
เกี่ยวข้อง อาทิ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร 
ครู ผู้ปกครอง และตัวแทนชุมชนเพ่ือร่วมกันก าหนด
นโยบาย  วิ สั ยทั ศน์ และ พันธกิ จ และระบุ ไ ว้ ใ น
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ๕ ปี 
(ปีการศึกษา ๒๕๕๔ – ๒๕๖๐) ได้จัดท าแผนกลยุทธ์ 
๓ ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๐ 
 

  สถานศึกษาได้จัดท าโครงการ/กิจกรรม จ านวน 1
โครงการ 4 กิจกรรม เพ่ือใช้พัฒนาเด็กมีพัฒนาการด้าน
อารมณ์และจิตใจ ทุกโครงการ/กิจกรรม  มีค าสั่งแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบ มีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่องมาแล้วตั้ งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๒ จนถึงปี
การศึกษาปัจจุบัน  มีผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ได้แก่ 
ผู้ เ รียน ครู  ผู้ บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้ปกครอง และตัวแทนชุมชน มีการติดตามประเมินผล  
และได้น าผลการประเมินมาใช้ในการวางแผนพัฒนา
ผู้เรียนในปีถัดมา  ผู้ที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ ละ ๙๕.๗๕
(ไม่ให้ต่ ากว่า 80) มีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน
ของโครงการ/กิจกรรม  
 

แสดงว่า สถานศึกษามีความตระหนักในการพัฒนา  แสดงว่า สถานศึกษามีความพยายามในการปฏิบัติ 
 
 

สรุปผลการประเมินแบบอิงพัฒนาการ  ตามมาตรฐานที่ ๒ 

 ๑. พัฒนาการของผลประเมิน     มีพัฒนาการ       ไม่มีพัฒนาการ 

 เหตุผลเพราะสถานศึกษา     มีความตระหนักและมีความพยายาม 
      มีความตระหนักแต่ไม่มีความพยายาม 
 ๒. การบรรลุเป้าหมายตามแผน  บรรลุ        ไม่บรรลุ   

 เหตุผลเพราะด าเนินงาน   บรรลุเป้าหมายตามแผนที่วางไว้ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

 ไม่บรรลุเป้าหมายตามแผนที่วาง 

   

สรุปผลการประเมินในภาพรวม  ตามมาตรฐานที่ ๒ 
  สถานศึกษาจัดการศึกษาตามมาตรฐานนี้   ได้มาตรฐาน      ไม่ได้มาตรฐาน  
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มาตรฐานที่ ๓  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม (น้ าหนัก ๕  คะแนน) 
            ผลจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง ของสมศ. “ ควรส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถ
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องในด้านการคิด ด้านความรู้ และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร ด้านทักษะการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง และทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  
มาตรฐานนี้ได้คุณภาพ ระดับ  
(    ) ปรับปรุง      ( ) พอใช้      (    ) ดี      (    ) ดีมาก  สถานศึกษาจึงได้น าข้อเสนอแนะของสมศ. 
สถานศึกษาจึงได้จัดท าโครงการ/กิจกรรม ดังต่อไปนี้ 

๑. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการด้านสังคม 
- กิจกรรมวันไหว้ครู 
- กิจกรรมวันแม่ 
- กิจกรรมธนาคารความดี 
- กิจกรรมคริสต์มาส 
- กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
- กิจกรรมหนูน้อยไหว้สวย 

ผลการประเมินตามรายตัวบ่งช้ี มีดังนี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑ มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ (น้ าหนัก ๒ คะแนน) 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เด็กปฐมวัย (ระดับชั้นอนุบาล ๑ อนุบาล ๒ และอนุบาล๓) ทั้งหมดจ านวน ๗๐๑ คน 

โครงการ/กิจกรรมที่ใช้ด าเนินการ ผลที่เกิดขึ้น 
๑.โครงการเสริมสร้างพัฒนาการด้านสังคม 

-  กิจกรรมไหว้ครู 
-  กิจกรรมวันแม่ 

 

เด็กจ านวน ๖๖๖ คน  
มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครู
อาจารย์ 

สรุป ผู้เรียนร้อยละ  ๙๕.๐๐  มีคุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๒ มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน (น้ าหนัก ๑ คะแนน) 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เด็กปฐมวัย (ระดับชั้นอนุบาล ๑ อนุบาล ๒ และอนุบาล ๓) ทั้งหมดจ านวน ๗๐๑ คน 

โครงการ/กิจกรรมที่ใช้ด าเนินการ ผลที่เกิดขึ้น 
๑.โครงการเสริมสร้างพัฒนาการด้านสังคม 
- กิจกรรมธนาคารความดี 

เด็กจ านวน ๖๕๙ คน  
มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลอืแบ่งปัน 

สรุป ผู้เรียนร้อยละ ๙๔.๐๐ มีคุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๓ เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ (น้ าหนัก ๑ คะแนน) 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เด็กปฐมวัย (ระดับชั้นอนุบาล ๑ อนุบาล ๒ และอนุบาล ๓) ทั้งหมดจ านวน ๗๐๑ คน 

โครงการ/กิจกรรมที่ใช้ด าเนินการ ผลที่เกิดขึ้น 
๑.โครงการเสริมสร้างพัฒนาการด้านสังคม 

-กิจกรรมวันคริสต์มาส 
 

เด็กจ านวน ๖๕๙ คน  
สามารถเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 

สรุป ผู้เรียนร้อยละ ๙๔.๐๐ มีคุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๔ ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ (น้ าหนัก  คะแนน) 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เด็กปฐมวัย (ระดับชั้นอนุบาล ๑ อนุบาล ๒ และอนุบาล ๓) ทั้งหมด จ านวน ๗๐๑ คน 

โครงการ/กิจกรรมที่ใช้ด าเนินการ ผลที่เกิดขึ้น 
๑.โครงการเสริมสร้างพัฒนาการด้านสังคม 
      -กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
      -กิจกรรมหนูน้อยไหว้สวย 
 

เด็กจ านวน ๖๔๕ คน  
ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับ
ถือ 
 

สรุป ผู้เรียนร้อยละ ๙๒.๐๑ มีคุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๐                             หน้า ๕๖ 

 

ตารางสรุปผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ตามมาตรฐานที่ ๓ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เด็กปฐมวัย(ระดับชั้นอนุบาล ๑ อนุบาล ๒ และอนุบาล ๓)  

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
จ านวนเด็ก

ที่อยู่ใน
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน
เด็ก

ทั้งหมด 

ค่าร้อยละ
ที่ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

มาตรฐานที่ ๓เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม   ๙๓.๗๕ ๕ ๔.๗๐ 5 ดีเย่ียม 

๓.๑ มีวินยั รับผดิชอบ เช่ือฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ 
ครูอาจารย ์

๖๖๖ 701 ๙๕.๐๐ ๒ ๑.๙๐ 5 ดีเย่ียม 

๓.๒ มคีวามซื่อสัตยส์ุจรติ ช่วยเหลือแบ่งปัน ๖๕๙ 701 ๙๔.๐๐ ๑ ๐.๙๔ 5 ดีเย่ียม 
๓.๓ เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ๖๕๙ 701 ๙๔.๐๐ ๑ ๐.๙๔ 5 ดีเย่ียม 
๓.๔ ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาท่ี
ตนนับถือ ๖๔๕ 701 9๒.๐๑ ๑ ๐.๙๒ 5 ดีเย่ียม 

 

-สูตรวิธีคิดถ่วงน้ าหนักคะแนนที่ได้ = (ค่าร้อยละที่ได้ × คะแนนเต็ม) ÷ ๑๐๐    
-เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพมาตรฐาน ส าหรับ ค่าน้ าหนัก ๕ คะแนน 
 ๑ = ปรับปรุง (๐.๐๐ – ๒.๔๙)       ๒ = พอใช้ (๒.๕๐-๒.๙๙)          ๓ = ดี (๓.๐๐-๓.๗๔) 
 ๔ = ดีมาก (๓.๗๕-๔.๔๙)             ๕ = ดีเยี่ยม (๔.๕๐ – ๕.๐๐)  
     สรุปผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์  ตามมาตรฐานที่ ๓ ได้ร้อยละ ๙๓.๗๕ ได้ระดับคะแนน ๔.๗๐ 
ได้คุณภาพ ระดับดีเยี่ยม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๐                             หน้า ๕๗ 

 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานที่ ๓  (แบบอิงพัฒนาการ) 
 

ความตระหนักในการพัฒนา ความพยายามในการปฏิบัติ 
     สถานศึกษาได้จัดให้มีการประชุมวางแผนกับผู้ที่
เกี่ยวข้อง อาทิ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร 
ครู  ผู้ปกครอง และตัวแทนชุมชน เพ่ือร่วมกัน
ก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ  และระบุไว้
ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา๕ 
ปี(ปีการศึกษา ๒๕๕๔ – ๒๕๖๐) ได้จัดท าแผนกล
ยุทธ์ ๓ ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๐ 
 
 

    สถานศึกษาได้จัดท าโครงการ/กิจกรรม จ านวน 1
โครงการ 6 กิจกรรม เพ่ือใช้พัฒนาเด็กมีพัฒนาการ
ด้านสังคมทุกโครงการ/กิจกรรม มีค าสั่งแต่งตั้ ง
ผู้รับผิดชอบ  มีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่องมาแล้วตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๒ จนถึงปี
การศึกษาปัจจุบัน  มีผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม  
ได้แก่ ผู้เรียน ครู ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้ ป กครอง  และตั วแทนชุมชน  มี กา รติ ดตาม
ประเมินผล  และได้น าผลการประเมินมาใช้ในการ
วางแผนพัฒนาผู้เรียนในปีถัดมา  ผู้ที่เกี่ยวข้อง ร้อย
ละ ๙๓.๗๕ มีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรม     
 

 แสดงว่า สถานศึกษามีความตระหนักในการพัฒนา  แสดงว่า สถานศึกษามีความพยายามในการปฏิบัติ 
 
สรุปผลการประเมินแบบอิงพัฒนาการ  ตามมาตรฐานที่ ๓  
    ๑. พัฒนาการของผลประเมิน   มีพัฒนาการ      ไม่มีพัฒนาการ       

เหตุผลเพราะสถานศึกษา  มีความตระหนักและมีความพยายาม     
     มีความตระหนักแต่ไม่มีความพยายาม       
   ๒. การบรรลุเป้าหมายตามแผน   บรรลุ        ไม่บรรลุ       
        เหตุผลเพราะด าเนินงาน   บรรลุเป้าหมายตามแผนที่วางไว้ร้อยละ ๘๐ขึ้นไป   
     ไม่บรรลุเป้าหมายตามแผนที่วาง 
สรุปผลการประเมินในภาพรวม  ตามมาตรฐานที่ ๓ 

สถานศึกษาจัดการศึกษาตามมาตรฐานนี้   ได้มาตรฐาน      ไม่ได้มาตรฐาน  
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มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา (น้ าหนัก ๕  คะแนน) 
            ผลจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง ของสมศ. มาตรฐานนี้ได้คุณภาพ ระดับ  
(   ) ปรับปรุง      () พอใช้      (   ) ดี      (   ) ดีมาก  สถานศึกษาได้น าผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
มาใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพของเด็กเรื่อง เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาโดยได้จัดท าโครงการ/กิจกรรม 
ดังต่อไปนี้  

๑. โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ 
- กิจกรรมวันวิชาการ 
- กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือ 
- กิจกรรมการแสดงท่าทางประกอบนิทานเพลง 
- กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี 
- กิจกรรมการแข่งขันปั้นดินน้ ามัน 

ผลการประเมินตามรายตัวบ่งช้ี มีดังนี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๑ สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้ (น้ าหนัก ๑ คะแนน) 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เด็กปฐมวัย (ระดับชั้นอนุบาล ๑ อนุบาล ๒ และอนุบาล ๓) ทั้งหมดจ านวน ๗๐๑ คน 

โครงการ/กิจกรรมที่ใช้ด าเนินการ ผลที่เกิดขึ้น 
๑.โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ 

-กิจกรรมวันวิชาการ 
 

เด็กจ านวน ๖๗๓ คน  
มีความสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ 
และรักการเรียนรู้ 
 

สรุป ผู้เรียนร้อยละ ๙๖.๐๐  มีคุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๒ มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ (น้ าหนัก ๑ คะแนน) 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เด็กปฐมวัย (ระดับชั้นอนุบาล ๑ อนุบาล ๒ และอนุบาล ๓) ทั้งหมดจ านวน ๗๐๑ คน 

โครงการ/กิจกรรมที่ใช้ด าเนินการ ผลที่เกิดขึ้น 
๑.โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ 
     -กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือ 
 

เด็กจ านวน ๖๗๓ คน  
มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้ 
 

สรุป ผู้เรียนร้อยละ  ๙๖.๐๐  มีคุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๓ มีทักษะทางภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย (น้ าหนัก  คะแนน) 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เด็กปฐมวัย(ระดับชั้นอนุบาล ๑ อนุบาล ๒ และอนุบาล ๓) ทั้งหมจ านวน ๗๐๑ คน 

โครงการ/กิจกรรมที่ใช้ด าเนินการ ผลที่เกิดขึ้น 
๑.โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ 
    -กิจกรรมการแสดงท่าทางประกอบนิทานเพลง 
 
 

เด็กจ านวน ๖๗๓ คน  
มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย 
 

สรุป ผู้เรียนร้อยละ   ๙๖.๐๐  มีคุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๓ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๔ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (น้ าหนัก ๑ คะแนน) 
 ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เด็กปฐมวัย(ระดับชั้นอนุบาล ๑ อนุบาล ๒ และอนุบาล ๓) ทั้งหมด จ านวน ๗๐๑ คน 

โครงการ/กิจกรรมที่ใช้ด าเนินการ ผลที่เกิดขึ้น 
๑.โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ 
    -กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี 

เด็กจ านวน ๖๕๒ คน  
มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 
 

สรุป ผู้เรียนร้อยละ  ๙๓.๐๐  มีคุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๔ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๕ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ (น้ าหนัก ๑ คะแนน) 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เด็กปฐมวัย (ระดับชั้นอนุบาล ๑ อนุบาล ๒ และอนุบาล ๓) ทั้งหมดจ านวน ๗๐๑ คน 

โครงการ/กิจกรรมที่ใช้ด าเนินการ ผลที่เกิดขึ้น 
๑.โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ 
      -กิจกรรมการแข่งขันปั้นดินน้ ามัน 
 

เด็กจ านวน ๖๖๖  คน  
มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
 

สรุป ผู้เรียนร้อยละ  ๙๕.๐๐  มีคุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๕ 
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ตารางสรุปผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ตามมาตรฐานที่ ๔ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เด็กปฐมวัย (ระดับชั้นอนุบาล ๑ อนุบาล ๒ และอนุบาล ๓)  

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
จ านวนเด็ก

ที่อยู่ใน
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน
เด็ก

ทั้งหมด 

ค่าร้อยละ
ที่ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา   ๙๕.๒๐ ๕ ๔.๗๖ 5 ดีเย่ียม 

๔.๑ สนใจเรยีนรูส้ิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และ
รักการเรียนรู ้

๖๗๓ 701 ๙๒.๓๕ ๑ ๐.๙๖ 5 ดีเย่ียม 

๔.๒ มคีวามคดิรวบยอดเกี่ยวกับสิง่ต่างๆ ท่ีเกิดจาก
ประสบการณ์การเรียนรู ้

๖๗๓ 701 ๘๙.๘๐ ๑ ๐.๙๖ 5 ดีเย่ียม 

๔.๓ มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย ๖๗๓ 701 ๙๔.๙๐ ๑ ๐.๙๖ 5 ดีเย่ียม 
๔.๔ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร ์ ๖๕๒ 701 ๙๐.๕๐ ๑ ๐.๙๓ 5 ดีเย่ียม 

๔.๕ มจีินตนาการและความคดิสรา้งสรรค ์ ๖๖๖ 701 ๙๓.๒๐ ๑ ๐.๙๕ 5 ดีเย่ียม 
 
-สูตรวิธีคิดถ่วงน้ าหนักคะแนนที่ได้ = (ค่าร้อยละที่ได้ × คะแนนเต็ม) ÷ ๑๐๐    
-เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพมาตรฐาน ส าหรับ ค่าน้ าหนัก ๕ คะแนน 
 ๑ = ปรับปรุง (๐.๐๐ – ๒.๔๙)       ๒ = พอใช้ (๒.๕๐-๒.๙๙)          ๓ = ดี (๓.๐๐-๓.๗๔) 
 ๔ = ดีมาก (๓.๗๕-๔.๔๙)             ๕ = ดีเยี่ยม (๔.๕๐ – ๕.๐๐)  
     สรุปผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์  ตามมาตรฐานที่ ๔ ได้ร้อยละ ๙๕.๒๐ ได้ระดับคะแนน ๔.๗๖ 
ได้คุณภาพ ระดับ ดีเยี่ยม 
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การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานที่ ๔  (แบบอิงพัฒนาการ) 
ความตระหนักในการพัฒนา ความพยายามในการปฏิบัติ 

     สถานศึกษาได้จัดให้มีการประชุมวางแผนกับผู้ที่
เกี่ยวข้อง อาทิ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร 
ครู ผู้ปกครอง และตัวแทนชุมชนเพ่ือร่วมกันก าหนด
นโยบาย วิสั ยทัศน์และพันธกิจ และระบุ ไว้ ใน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ๕ ปี
(ปีการศึกษา ๒๕๕๔ – ๒๕๖๐) ได้จัดท าแผนกล
ยุทธ์ ๓ ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๐ 
 

 
 

  สถานศึกษาได้จัดท าโครงการ/กิจกรรม จ านวน 1
โครงการ 5 กิจกรรมเพ่ือใช้พัฒนาเด็กมีพัฒนาการ
ด้านสติปัญญาทุกโครงการ/กิจกรรม  มีค าสั่งแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบ  มีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่องมาแล้วตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๒ จนถึงปี
การศึกษาปัจจุบันมีผู้ เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม  
ได้แก่ผู้เรียนครูผู้บริหารคณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้ ปกครอง  และตั วแทนชุมชน  มี กา รติ ดตาม
ประเมินผลและได้น าผลการประเมินมาใช้ในการ
วางแผนพัฒนาผู้เรียนในปีถัดมาผู้เกี่ยวที่ข้อง ร้อยละ 
๙๕.๒๐ มีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรม     

แสดงว่า สถานศึกษามีความตระหนักในการพัฒนา แสดงว่า สถานศึกษามีความพยายามในการปฏิบัติ 
 

 
 
 

สรุปผลการประเมินแบบอิงพัฒนาการ  ตามมาตรฐานที่ ๔ 

 ๑. พัฒนาการของผลประเมิน     มีพัฒนาการ       ไม่มีพัฒนาการ 

 เหตุผลเพราะสถานศึกษา     มีความตระหนักและมีความพยายาม 
      มีความตระหนักแต่ไม่มีความพยายาม 
 ๒. การบรรลุเป้าหมายตามแผน  บรรลุ        ไม่บรรลุ   

 เหตุผลเพราะด าเนินงาน   บรรลุเป้าหมายตามแผนที่วางไว้ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

      ไม่บรรลุเป้าหมายตามแผนที่วาง 
   

สรุปผลการประเมินในภาพรวม  ตามมาตรฐานที่ ๔ 
  สถานศึกษาจัดการศึกษาตามมาตรฐานนี้   ได้มาตรฐาน      ไม่ได้มาตรฐาน  
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มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา (น้ าหนัก ๖๕ คะแนน) 
มาตรฐานที่ ๕  ครูปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (น้ าหนัก ๒๐ คะแนน) 
            ผลจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง ของสมศ. มาตรฐานนี้ได้คุณภาพ ระดับ 
(  ) ปรับปรุง  () พอใช้    (   ) ดี    (  ) ดีมาก  สถานศึกษาได้น าข้อเสนอแนะของ สมศ.ในการประเมิน 
คุณภาพภายนอกรอบสอง  “ครูทั้งสองระดับควรได้รับการส่งเสริมให้มีความสามารถในการจัดการจัดประสบการณ์
อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยก าหนดแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนาอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง” สถานศึกษาจึงได้จัดท าโครงการ/กิจกรรม ดังต่อไปนี้ 

๑. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ 
- แผนการจัดประสบการณ์ 
- กิจกรรมโครงการ-โครงงาน 
- ข้อตกลงในห้องเรียน 
- มุมการจัดประสบการณ์ 
- แบบบันทึกพัฒนาการ 
- บัญชีเรียกชื่อ 
- สมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน 
- วิจัยในชั้นเรียน 
- การรับส่งเด็ก (สมุดรับ-ส่ง) 
- ป้ายท าเนียบบุคลากร 

ผลการประเมินตามรายตัวบ่งช้ี มีดังนี้ 
ครูปฐมวัย จ านวน 2๓ คน 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๑  ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย (น้ าหนัก ๒ คะแนน) 

โครงการ/กิจกรรมที่ใช้ด าเนินการ ผลที่เกิดขึ้น 
๑.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ 
      -กิจกรรมแผนการจัดประสบการณ์ 

 

ครู จ านวน 2๓ คน  
มีความเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการ
จัดการศึกษาปฐมวัย และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ใน
การจัดประสบการณ์ 
 

สรุป ครู มีคุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ ๙๖.๐๐   ของตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๒ ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่าง 
                  ระหว่างบุคคล (น้ าหนัก ๒ คะแนน) 

โครงการ/กิจกรรมที่ใช้ด าเนินการ ผลที่เกิดขึ้น 
๑.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ 

-กิจกรรมโครงการ-โครงงาน 
ครู จ านวน 2๓ คน  
ได้จัดท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
หลากหลาย และสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย 
 

สรุป ครู มีคุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ  ๙๒.๐๐  ของตัวบ่งชี้ที่ ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๓ ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก (น้ าหนัก ๒ คะแนน) 
โครงการ/กิจกรรมที่ใช้ด าเนินการ ผลที่เกิดขึ้น 

๑.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ 
-กิจกรรมข้อตกลงในห้องเรียน 

 

ครู จ านวน 2๓ คน  
มีการบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก 
 

สรุป ครู มีคุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ  ๙๖  ของตัวบ่งชี้ที่ ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓ 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก (น้ าหนัก ๒ คะแนน) 

โครงการ/กิจกรรมที่ใช้ด าเนินการ ผลที่เกิดขึ้น 
๑.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ 
-กิจกรรมมุมการจัดประสบการณ์ 
 

ครู จ านวน 2๓ คน  
มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับ
พัฒนาการของเด็ก 
 

สรุป ครู มีคุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ  ๙๒.๐๐  ของตัวบ่งชี้ที่ ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๔ 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๕ ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย และสรุปรายงานผล 
พัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง (น้ าหนัก ๒ คะแนน) 

โครงการ/กิจกรรมที่ใช้ด าเนินการ ผลที่เกิดขึ้น 
๑.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ 
         -กิจกรรมแบบบันทึกพัฒนาการ 
 

ครู จ านวน 2๓  คน  
ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินพัฒนาการของ
เด็กอย่างหลากหลาย และสรุปรายงานผลพัฒนาการ
ของเด็กแก่ผู้ปกครอง 
 

สรุป ครู มีคุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ ๙๖.๖๖  ของตัวบ่งชี้ที่ ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๕ 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๖ ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับ 
                   การจัดประสบการณ์  (น้ าหนัก ๒ คะแนน) 

โครงการ/กิจกรรมที่ใช้ด าเนินการ ผลที่เกิดขึ้น 
๑.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ 

-กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน 
 

ครู จ านวน  2๓  คน  
มีการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ 
และใช้ผลในการปรับการจัดประสบการณ์  
 

สรุป ครู มีคุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ   ๙๕  ของตัวบ่งชี้ที่ ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๖ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๗ ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา (น้ าหนัก ๒ คะแนน) 
โครงการ/กิจกรรมที่ใช้ด าเนินการ ผลที่เกิดขึ้น 

๑.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ 
-กิจกรรมมุมการจัดประสบการณ์ 
 

ครู จ านวน 2๓ คน  
มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับ
พัฒนาการของเด็ก 
 

สรุป ครู มีคุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ  ๙๒.๐๐ ของตัวบ่งชี้ที่ ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๗ 
 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๘ ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู้ปกครอง (น้ าหนัก ๒ คะแนน) 

โครงการ/กิจกรรมที่ใช้ด าเนินการ ผลที่เกิดขึ้น 
๑.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ 

-กิจกรรมรับส่งเด็ก (สมุดรับ-ส่งเด็ก) 
 ครู จ านวน 2๓ คน  
ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง 
 

สรุป ครู มีคุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ  ๙๖.๐๐  ของตัวบ่งชี้ที่ ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๘ 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๙ ครูมีวุฒิ และความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย (น้ าหนัก ๒ คะแนน) 
โครงการ/กิจกรรมที่ใช้ด าเนินการ ผลที่เกิดขึ้น 

๑.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ 
          -กิจกรรมป้ายท าเนียบบุคลากร 

ครู จ านวน  2๓  คน  
มีวุฒิ และความรู้ความสามารถในด้านการศึกษา
ปฐมวัย 
 

สรุป ครู มีคุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ  ๑๐๐ ของตัวบ่งชี้ที่ ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๙ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๑๐ ครูจัดท าสารนิทัศน์และน ามาไตร่ตรองเพ่ือใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก (น้ าหนัก ๒ คะแนน) 

โครงการ/กิจกรรมที่ใช้ด าเนินการ ผลที่เกิดขึ้น 
๑.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ 

 -กิจกรรมบัญชีเรียกชื่อ 
 -กิจกรรมบันทึกพัฒนาการ 
 -กิจกรรมสมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน 

ครู จ านวน 2๓ คน  
ได้มีการจัดท าสารนิทัศน์และน ามาไตร่ตรองเพ่ือใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก 
 

สรุป ครู มีคุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ   ๙๖.๖๖  ของตัวบ่งชี้ที่ ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑๐ 
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ตารางสรุปผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ตามมาตรฐานที่ ๕  
ครูระดับปฐมวัย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
จ านวนครู
ที่อยู่ใน
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน
ครู

ทั้งหมด 

ค่าร้อยละ
ที่ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนนที่
ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

มาตรฐานที่ ๕  ครูปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ี 
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล   

๙๕.๒๕ ๒๐ ๑๙.๐๔ 5 ดีเย่ียม 

๕.๑ ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และ   
      ธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย 

2๓ 2๓ ๙๖.๐๐ ๒ ๑.๙๒ 5 ดีเยี่ยม 

๕.๒ ครูจัดท าแผนการจดัประสบการณ์การ 
เรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความ 
แตกต่างระหว่างบุคคล 

2๓ 2๓ ๙๒.๐๐ ๒ ๑.๘๔ 5 ดีเยี่ยม 

๕.๓ ครูบริหารจดัการช้ันเรยีนที่สร้างวินัยเชิงบวก 2๓ 2๓ ๙๖.๐๐ ๒ ๑.๙๒ 5 ดีเยี่ยม 
๕.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  
      สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 2๓ 2๓ ๙๒.๐๐ ๒ ๑.๘๔ 5 ดีเยี่ยม 

๕.๕ ครูใช้เครื่องมือการวดัและประเมิน 
พัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย  
และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็ก 
แก่ผู้ปกครอง 

2๓ 2๓ ๙๖.๖๖ ๒ ๑.๙๓ 5 ดีเยี่ยม 

๕.๖ ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทีต่น 
รับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการจัด 
ประสบการณ์   

2๓ 2๓ ๙๕ ๒ ๑.๙๐ 5 ดีเยี่ยม 

๕.๗ ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรูไ้ด ้
ตลอดเวลา      

2๓ 2๓ ๙๒ ๒ ๑.๘๔ 5 ดีเยี่ยม 

๕.๘ ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และ   ผู้ปกครอง 2๓ 2๓ ๙๖ ๒ ๑.๙๒ 5 ดีเยี่ยม 
๕.๙ ครูมีวุฒิ และความรู้ความสามารถใน 

ด้านการศึกษาปฐมวัย 
2๓ 2๓ ๑๐๐ ๒ ๒ 5 ดีเยี่ยม 

๕.๑๐ ครูจดัท าสารนิทัศน์และน ามาไตร่ตรอง 
เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก 

2๓ 2๓ ๙๖.๖๖ ๒ ๑.๙๓ 5 ดีเยี่ยม 
 
 

-สูตรวิธีคิดถ่วงน้ าหนักคะแนนที่ได้ = (ค่าร้อยละที่ได้ × คะแนนเต็ม) ÷ ๑๐๐  
-เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพมาตรฐาน ส าหรับค่าน้ าหนัก ๒๐ คะแนน 
 ๑ = ปรับปรุง (๐.๐๐ –๙.๙๙)       ๒ = พอใช้ (๑๐.๐๐-๑๑.๙๙)      ๓ = ดี (๑๒.๐๐-๑๔.๙๙)          
 ๔ = ดีมาก (๑๕.๐๐-๑๗.๙๙)       ๕ = ดีเยี่ยม (๑๘.๐๐- ๒๐.๐๐)  
            สรุปผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ตามมาตรฐานที่ ๕ ได้ร้อยละ ๙๕.๒๕ ได้ระดับคะแนน ๑๙.๐๔  
ได้คุณภาพระดับ ดีเยี่ยม 
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           การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานที่ ๕  (แบบอิงพัฒนาการ) 
 

ความตระหนักในการพัฒนา ความพยายามในการปฏิบัติ 
     สถานศึกษาได้จัดให้มีการประชุมวางแผนกับผู้ที่
เกี่ยวข้อง อาทิ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร 
ครู  ผู้ปกครอง และตัวแทนชุมชน เพ่ือร่วมกัน
ก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ   และระบุไว้
ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ๕ 
ปี(ปีการศึกษา ๒๕๕๔ – ๒๕๖๐) ได้จัดท าแผนกล
ยุทธ์ ๓ ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๐ 
 
 

  สถานศึกษาได้จัดท าโครงการ/กิจกรรม จ านวน 1
โครงการ 10 กิจกรรมเพ่ือใช้พัฒนาครูปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดทุก
โครงการ/กิจกรรม มีค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ  มีการ
ด าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องมาแล้วตั้งแต่ปี
การศึกษา ๒๕๕๒ จนถึงปีการศึกษาปัจจุบัน  มี
ผู้ เข้าร่วมโครงการ /กิจกรรม ได้แก่ ผู้ เรียน ครู 
ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และ
ตัวแทนชุมชน มีการติดตามประเมินผล และได้น าผล
การประเมินมาใช้ในการวางแผนพัฒนาผู้เรียนในปีถัด
มา  ผู้ที่เก่ียวข้อง ร้อยละ ๙๕.๒๕ มีความพึงพอใจต่อ
ผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม  
 

 แสดงว่า สถานศึกษามีความตระหนักในการพัฒนา แสดงว่า สถานศึกษามีความพยายามในการปฏิบัติ 
 

สรุปผลการประเมินแบบอิงพัฒนาการ  ตามมาตรฐานที่ ๕ 

 ๑. พัฒนาการของผลประเมิน     มีพัฒนาการ       ไม่มีพัฒนาการ 

 เหตุผลเพราะสถานศึกษา     มีความตระหนักและมีความพยายาม 
      มีความตระหนักแต่ไม่มีความพยายาม 
 ๒. การบรรลุเป้าหมายตามแผน  บรรลุ        ไม่บรรลุ   

 เหตุผลเพราะด าเนินงาน   บรรลุเป้าหมายตามแผนที่วางไว้ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

     ไม่บรรลุเป้าหมายตามแผนที่วาง 

   

สรุปผลการประเมินในภาพรวม  ตามมาตรฐานที่ ๕ 
  สถานศึกษาจัดการศึกษาตามมาตรฐานนี้   ได้มาตรฐาน      ไม่ได้มาตรฐาน  
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มาตรฐานที่ ๖  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
(น้ าหนัก ๒๐ คะแนน) 

ผลจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง ของสมศ. มาตรฐานนี้ได้คุณภาพ ระดับ  
(   ) ปรับปรุง      ( ) พอใช้      (   ) ดี      (   ) ดีมาก  สถานศึกษาจึงได้น าข้อเสนอแนะของสมศ. 
“ผู้บริหารควรก าหนดแผนงานและโครงการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มีตัวชี้วัดความส าเร็จที่เด่นชัด จัดองค์กร
โครงสร้างในการบริหารที่เป็นระบบชัดเจน โดยมีข้อมูล เอกสารอ้างอิงตามค าสั่งสถานศึกษา บันทึกการประชุม 
ผู้บริหารควรด าเนินการโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม มีการตรวจสอบถ่วงดุล” สถานศึกษาจึงได้จัดท าโครงการ/กิจกรรม 
ดังต่อไปนี้ 

๑. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรในสถานศึกษา 
- กิจกรรมจัดท าแผนพัฒนา 
- กิจกรรมแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
- กิจกรรมจัดอบรมสัมมนาภายใน 
- กิจกรรมเข้าร่วมอบรมสัมมนาภายนอก 
- กิจกรรมศึกษาต่อและศึกษาดูงาน 
- กิจกรรมนิเทศภายใน 
- กิจกรรมจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๑ ผู้บริหารเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย  
(น้ าหนัก ๓ คะแนน) 

โครงการ/กิจกรรมที่ใช้ด าเนินการ ผลที่เกิดขึ้น 
๑.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรใน
สถานศึกษา 
         - กิจกรรมจัดท าแผนพัฒนา 

ผู้บริหาร ๖ คน  
มีความเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการ
จัดการศึกษาปฐมวัย 

สรุป ผู้บริหารสามารถด าเนินงานได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๕)   ของตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๒ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นพัฒนาเด็กปฐมวัย (น้ าหนัก ๓ คะแนน) 

โครงการ/กิจกรรมที่ใช้ด าเนินการ ผลที่เกิดขึ้น 
๑.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรใน
สถานศึกษา 

- กิจกรรมแผนปฏิบัติงานประจ าปี 

ผู้บริหาร ๖ คน  
มีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นพัฒนา
เด็กปฐมวัย 

สรุป   ผู้บริหารสามารถด าเนินงานได้ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม (๕)   ของตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๓ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิด 
ทั้งด้านวิชาการและการจัดการ (น้ าหนัก ๓ คะแนน) 

โครงการ/กิจกรรมที่ใช้ด าเนินการ ผลที่เกิดขึ้น 
๑.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรใน
สถานศึกษา 
     - กิจกรรมนิเทศภายใน 

ผู้บริหาร ๖ คน  
มีการใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูล
การประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้าน
วิชาการและการจัดการ 

สรุป   ผู้บริหารสามารถด าเนินงานได้ระดับคุณภาพดีเยี่ยม (๕)   ของตัวบ่งชี้ที่ ๖.๓ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๔ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ของสถานศึกษา (น้ าหนัก ๓ คะแนน) 

โครงการ/กิจกรรมที่ใช้ด าเนินการ ผลที่เกิดขึ้น 
๑.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรใน
สถานศึกษา 
     - กิจกรรมการจัดการอบรมสัมมนาภายใน 
     - กิจกรรมการจัดการอบรมสัมมนาภายนอก 
     - กิจกรรมศึกษาต่อและศึกษาดูงาน 

ผู้บริหาร ๖ คน  
มีความสามารถในการบริหารจัดการการศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 

สรุป   ผู้บริหารสามารถด าเนินงานได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๕)   ของตัวบ่งชี้ที่ ๖.๔ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๕ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ (น้ าหนัก ๓ คะแนน) 

โครงการ/กิจกรรมที่ใช้ด าเนินการ ผลที่เกิดขึ้น 
๑.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากร
ในสถานศึกษา 
     - กิจกรรมการจัดการอบรมสัมมนาภายใน 
     - กิจกรรมการจัดการอบรมสัมมนาภายนอก 
     - กิจกรรมศึกษาต่อและศึกษาดูงาน 

ผู้บริหาร ๖ คน  
มีการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ 

สรุป  ผู้บริหารสามารถด าเนินงานได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๕)   ของตัวบ่งชี้ที่ ๖.๕ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๖ ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพ 
และเต็มเวลา (น้ าหนัก ๓ คะแนน) 

โครงการ/กิจกรรมที่ใช้ด าเนินการ ผลที่เกิดขึ้น 
๑.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากร
ในสถานศึกษา 
     - กิจกรรมนิเทศภายใน 

ผู้บริหาร ๖ คน  
ให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การ
จัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 
 

สรุป  ผู้บริหารสามารถด าเนินงานได้ระดับคุณภาพดีเยี่ยม (๕)    ของตัวบ่งชี้ที่ ๖.๖ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๗ เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย (น้ าหนัก ๒ คะแนน) 

โครงการ/กิจกรรมที่ใช้ด าเนินการ ผลที่เกิดขึ้น 
๑.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรใน
สถานศึกษา 
     - กิจกรรมจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ 
 

เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ
ต่อการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย 

สรุป  ผู้บริหารสามารถด าเนินงานได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๕)    ของตัวบ่งชี้ที่ ๖.๗ 
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ตาราง สรุปผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ตามมาตรฐานที่ ๖ 
 

 
มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

จ านวน
ครูที่อยู่
ในระดับ 
3 ขึ้นไป 

จ านวน
ครู

ทั้งหมด 

ระดับที่
ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน 
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

มาตรฐานที่ ๖  ผู้บริหารปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล    ๒๐ ๒๐ 5 ดีเยี่ยม 

๖.๑ ผู้บริหารเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของ
การจัดการศึกษาปฐมวัย   ๕ ๓ ๓ ๕ ดีเยี่ยม 

๖.๒ ผู้บริหารมีวสิัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดรเิริ่มที่
เน้นพัฒนาเด็กปฐมวัย   ๕ ๓ ๓ ๕ ดีเยี่ยม 

๖.๓ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้
ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้าน
วิชาการและการจัดการ 

  ๕ ๓ ๓ ๕ ดีเยี่ยม 

๖.๔ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 

  ๕ ๓ ๓ ๕ ดีเยี่ยม 

๖.๕ ผู้บริหารส่งเสรมิและพัฒนาศกัยภาพบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ   ๕ ๓ ๓ ๕ ดีเยี่ยม 

๖.๖ ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรกึษาทางวิชาการและเอา
ใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวยัเตม็ศักยภาพและเตม็เวลา   ๕ ๓ ๓ ๕ ดีเยี่ยม 

๖.๗ เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัด
การศึกษาปฐมวัย   ๕ ๒ ๒ ๕ ดีเยี่ยม 

 

-สูตรวิธีคิดถ่วงน้ าหนักคะแนนที่ได้ 
คะแนนเต็ม ๒ = (ระดับคุณภาพท่ีได้ × ๒) ÷ ๕              คะแนนเต็ม ๓ = (ระดับคุณภาพท่ีได้ × ๓) ÷ ๕ 
-เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพมาตรฐาน ส าหรับค่าน้ าหนัก ๒๐ คะแนน 
 ๑ = ปรับปรุง (๐.๐๐ –๙.๙๙)  ๒ = พอใช้ (๑๐.๐๐-๑๑.๙๙)  ๓= ดี (๑๒.๐๐-๑๔.๙๙)          
 ๔ = ดีมาก ( ๑๕.๐๐-๑๗.๙๙)  ๕ = ดีเยี่ยม (๑๘.๐๐- ๒๐.๐๐)  
 

สรุปผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์  ตามมาตรฐานที่ ๖ ได้ระดับคะแนน  20.00 ได้คุณภาพระดับดีเยี่ยม 
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การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานที่ ๖  (แบบอิงพัฒนาการ) 
 

ความตระหนักในการพัฒนา ความพยายามในการปฏิบัติ 
     สถานศึกษาได้จัดให้มีการประชุมวางแผนกับผู้ที่
เกี่ยวข้อง อาทิ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร 
ครู  ผู้ปกครอง และตัวแทนชุมชน  เพ่ือร่วมกัน
ก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ   และระบุไว้
ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ๕ 
ปี(ปีการศึกษา ๒๕๕๔ – ๒๕๖๐) ได้จัดท าแผนกล
ยุทธ์ ๓ ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๐ 
 
 

  สถานศึกษาได้จัดท าโครงการ/กิจกรรม จ านวน 1
โครงการ 8 กิจกรรม  เพ่ือใช้พัฒนาผู้บริหารปฏิบัติ
ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลทุกโครงการ/กิจกรรม  มีค าสั่งแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบ  มีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่องมาแล้วตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๒ จนถึงปี
การศึกษาปัจจุบัน  มีผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม  
ได้แก่ ผู้เรียน ครู ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้ ป กครอง  แล ะตั ว แทนชุ มชน  มี ก า ร ติ ด ตาม
ประเมินผล  และได้น าผลการประเมินมาใช้ในการ
วางแผนพัฒนาผู้เรียนในปีถัดมา  ผู้ที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 
93.15 มีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรม     
 

แสดงว่า สถานศึกษามีความตระหนักในการพัฒนา แสดงว่า สถานศึกษามีความพยายามในการปฏิบัติ 
 

สรุปผลการประเมินแบบอิงพัฒนาการ  ตามมาตรฐานที่ ๖ 

 ๑. พัฒนาการของผลประเมิน     มีพัฒนาการ       ไม่มีพัฒนาการ 

 เหตุผลเพราะสถานศึกษา     มีความตระหนักและมีความพยายาม 
      มีความตระหนักแต่ไม่มีความพยายาม 
 ๒. การบรรลุเป้าหมายตามแผน  บรรลุ        ไม่บรรลุ   

 เหตุผลเพราะด าเนินงาน   บรรลุเป้าหมายตามแผนที่วางไว้ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

      ไม่บรรลุเป้าหมายตามแผนที่วาง 

   

สรุปผลการประเมินในภาพรวม  ตามมาตรฐานที่ ๖ 
  สถานศึกษาจัดการศึกษาตามมาตรฐานนี้   ได้มาตรฐาน      ไม่ได้มาตรฐาน  
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มาตรฐานที่ ๗  แนวการจัดการศึกษา (น้ าหนัก ๒๐ คะแนน) 
            ผลจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง ของสมศ. มาตรฐานนี้ได้คุณภาพ ระดับ  
(  ) ปรับปรุง      (  ) พอใช้      (  ) ดี      () ดีมาก  สถานศึกษาได้น าผลการประเมินคุณภาพภายนอกมาใช้ในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพของเด็กเรื่อง เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย โดยได้จัดท าโครงการ/กิจกรรม ดังต่อไปนี้  
            ๑. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา             
           -  กิจกรรมจัดท าแผนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
       -  กิจกรรมวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ 
       -  กิจกรรมแบบบันทึกพัฒนาการ 
       -  กิจกรรมวิเคราะห์หลักสูตร 
       -  กิจกรรมวัดและประเมินผล 
       -  กิจกรรมก าหนดหน่วยการจัดประสบการณ์รายปี,รายสัปดาห์ 
       -  กิจกรรมบ้านสารสัมพันธ์ 

      -  กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 
       -  กิจกรรมจัดซื้อสื่ออุปกรณ์,สื่อไอที,สิ่งอ านวยความสะดวกในห้องเรียนและห้องประกอบการสอน 
       -  กิจกรรมผลิตสื่อ และป้ายนิเทศ 
  

ผลการประเมินตามรายตัวบ่งช้ี มีดังนี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๑ มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและน าสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(น้ าหนัก ๔ คะแนน) 

โครงการ/กิจกรรมที่ใช้ด าเนินการ ผลที่เกิดขึ้น 
๑.โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
-กิจกรรมจัดท าแผนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัย 
 

สถานศึกษามีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษาและน าสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สรุป สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้ระดับคุณภาพดีเยี่ยม  (๕)   ของตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๒ มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย  
(น้ าหนัก ๔ คะแนน) 

โครงการ/กิจกรรมที่ใช้ด าเนินการ ผลที่เกิดขึ้น 
๑.โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
-กิจกรรมวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ 
  - กิจกรรมแบบบันทึกพัฒนาการ 
  - กิจกรรมวิเคราะห์หลักสูตร 
  - กิจกรรมวัดและประเมินผล 
 
 

สถานศึกษามีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย
ตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 

สรุป สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้ระดับคุณภาพดีเยี่ยม  (๕)   ของตัวบ่งชี้ที่ ๗.๒ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๓ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนัก รู้และเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย  
(น้ าหนัก ๔ คะแนน) 

โครงการ/กิจกรรมที่ใช้ด าเนินการ ผลที่เกิดขึ้น 
๑.โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
-กิจกรรมก าหนดหน่วยการจัดประสบการณ์รายปี,ราย
สัปดาห์ 

สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้
และเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย  

สรุป สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้ระดับคุณภาพดีเยี่ยม  (๕)     ของตัวบ่งชี้ที่ ๗.๓ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๔ สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น (น้ าหนัก ๔ คะแนน) 
 โครงการ/กิจกรรมที่ใช้ด าเนินการ  ผลที่เกิดขึ้น 
๑.โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
-กิจกรรมบ้านสารสัมพันธ์ 
  - กิจกรรมประชุมครองนักเรียนใหม่ 

สถานศึกษาได้สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความ
ร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น 

สรุป สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้ระดับคุณภาพดีเยี่ยม  (๕)    ของตัวบ่งชี้ที่ ๗.๔ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๕ จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน (น้ าหนัก ๔ คะแนน) 

โครงการ/กิจกรรมที่ใช้ด าเนินการ ผลที่เกิดขึ้น 
๑.โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
-กิจกรรมจัดซื้อสื่ออุปกรณ์,สื่อไอที,สิ่งอ านวยความ
สะดวกในห้องเรียนและห้องประกอบการสอน 
  - กิจกรรมผลิตสื่อและป้ายนิเทศ 

สถานศึกษาได้จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนา
เด็กอย่างรอบด้าน 

สรุป สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม  (๕)   ตัวบ่งชี้ที่  ๗.๕ 
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ตารางสรุปผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ตามมาตรฐานที่ ๗  
 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
จ านวน
ครูที่อยู่
ในระดับ 
3 ขึ้นไป 

จ านวน
ครู

ทั้งหมด 

ระดับที่
ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน 
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

มาตรฐานที่ ๗  แนวการจัดการศึกษา    ๒๐ ๒๐ 5 ดีเย่ียม 
๗.๑ มหีลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 
      และน าสู่การปฏิบตัิได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

  
5 ๔ ๔ 5 ดีเยี่ยม 

๗.๒ มรีะบบและกลไกใหผู้้มสี่วนรว่มทุกฝ่าย 
      ตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย  

  
5 ๔ ๔ 5 ดีเยี่ยม 

๗.๓ จดักิจกรรมเสรมิสร้างความตระหนักรู้และ 
      เข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 

  
5 ๔ ๔ 5 ดีเยี่ยม 

๗.๔ สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือ 
      กับผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น 

  
5 ๔ ๔ 5 ดีเยี่ยม 

๗.๕ จดัสิ่งอ านวยความสะดวกเพือ่พัฒนาเด็กอย่าง 
      รอบด้าน 

  5 ๔ ๔ 5 ดีเยี่ยม 

 
-สูตรวิธีคิดถ่วงน้ าหนักคะแนนคะแนนเต็ม ๔ = (ระดับคุณภาพที่ได้ × ๔) ÷ ๕ = คะแนนที่ได้ 
-เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพมาตรฐาน ส าหรับค่าน้ าหนัก ๒๐ คะแนน 
 ๑ = ปรับปรุง (๐.๐๐ - ๙.๙๙)       ๒ = พอใช้ (๑๐.๐๐ - ๑๑.๙๙)     ๓ = ดี (๑๒.๐๐ - ๑๔.๙๙)          
 ๔ = ดีมาก ( ๑๕.๐๐ - ๑๗.๙๙)     ๕ = ดีเยี่ยม (๑๘.๐๐ - ๒๐.๐๐)  
สรุปผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ตามมาตรฐานที่ ๗ ได้ระดับคะแนน 20.00 ได้คุณภาพ ระดับดีเยี่ยม 
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การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานที่ ๗  (แบบอิงพัฒนาการ) 
 

ความตระหนักในการพัฒนา ความพยายามในการปฏิบัติ 
     สถานศึกษาได้จัดให้มีการประชุมวางแผนกับผู้ที่
เกี่ยวข้อง อาทิ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร 
ครู  ผู้ปกครอง และตัวแทนชุมชน เพ่ือร่วมกัน
ก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ และระบุไว้ใน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ๕ ปี
(ปีการศึกษา ๒๕๕๔ – ๒๕๖๐) ได้จัดท าแผนกลยุทธ์ 
๓ ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๐ 
 

 
 

  สถานศึกษาได้จัดท าโครงการ/กิจกรรม จ านวน 1
โครงการ 11 กิจกรรม เพ่ือใช้พัฒนาแนวการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา ทุกโครงการ/กิจกรรม มี
ค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ มีการด าเนินงานอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่องมาแล้วตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๒ 
จนถึงปีการศึกษาปัจจุบัน มีผู้ เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรม ได้แก่ ผู้เรียน ครู ผู้บริหาร คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครอง และตัวแทนชุมชน มีการ
ติดตามประเมินผล และได้น าผลการประเมินมาใช้ใน
การวางแผนพัฒนาผู้เรียนในปีถัดมาผู้ที่เกี่ยวข้อง ร้อย
ละ 92.73 มีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรม    
 

แสดงว่า สถานศึกษามีความตระหนักในการพัฒนา  แสดงว่า สถานศึกษามีความพยายามในการปฏิบัติ 
 

สรุปผลการประเมินแบบอิงพัฒนาการ  ตามมาตรฐานที่ ๗ 

 ๑. พัฒนาการของผลประเมิน     มีพัฒนาการ       ไม่มีพัฒนาการ 

 เหตุผลเพราะสถานศึกษา     มีความตระหนักและมีความพยายาม 
      มีความตระหนักแต่ไม่มีความพยายาม 
 ๒. การบรรลุเป้าหมายตามแผน  บรรลุ        ไม่บรรลุ   

 เหตุผลเพราะด าเนินงาน   บรรลุเป้าหมายตามแผนที่วางไว้ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

      ไม่บรรลุเป้าหมายตามแผนที่วาง 

   

สรุปผลการประเมินในภาพรวม  ตามมาตรฐานที่ ๗ 
  สถานศึกษาจัดการศึกษาตามมาตรฐานนี้   ได้มาตรฐาน      ไม่ได้มาตรฐาน  
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มาตรฐานที่ ๘  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
(น้ าหนัก ๕  คะแนน) ให้ใช้ผลการประเมินของเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษาที่ผ่านมา ผลจากการประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด ปีการศึกษา ๒๕๕๓  
มาตรฐานนี้ได้คุณภาพ ระดับ   (  ) ปรับปรุง      (  ) พอใช้      (  ) ดี      () ดีมาก   สถานศึกษาจึงได้จัดท า 
โครงการ/กิจกรรม เพื่อใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังต่อไปนี้ 

๑. โครงการประกันคุณภาพภายใน 
- กิจกรรมหลักสูตรสถานศึกษา 
- กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยี 
- กิจกรรมการประเมินตนเองของครูผู้สอน (SSR) 
- กิจกรรมแผนพัฒนา ๓ ปี 
- กิจกรรมการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) 

ผลการประเมินตามรายตัวบ่งช้ี มีดังนี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๘.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา (น้ าหนัก ๑ คะแนน) 

โครงการ/กิจกรรมที่ใช้ด าเนินการ ผลที่เกิดขึ้น 
๑.โครงการประกันคุณภาพภายใน 
    - กิจกรรมหลักสูตรสถานศึกษา 
 
 

สถานศึกษาได้มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษา 

สรุป สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้ระดับคุณภาพดีเยี่ยม  (๕)    ของตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๘.๒ จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพ 
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (น้ าหนัก ๑ คะแนน) 

โครงการ/กิจกรรมที่ใช้ด าเนินการ ผลที่เกิดขึ้น 
๑.โครงการประกันคุณภาพภายใน 
    - กิจกรรมหลักสูตรสถานศึกษา 
 

สถานศึกษามีการจัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

สรุป สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้ระดับคุณภาพดีเยี่ยม  (๕)    ของตัวบ่งชี้ที่ ๘.๒ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๘.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ (น้ าหนัก ๑ คะแนน) 

โครงการ/กิจกรรมที่ใช้ด าเนินการ ผลที่เกิดขึ้น 
๑.โครงการประกันคุณภาพภายใน 
    - กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยี 
 

สถานศึกษามีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการ 

สรุป สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้ระดับคุณภาพดีเยี่ยม  (๕)   ของตัวบ่งชี้ที่ ๘.๓ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๘.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา (น้ าหนัก ๐.๕ คะแนน) 

โครงการ/กิจกรรมที่ใช้ด าเนินการ ผลที่เกิดขึ้น 
๑.โครงการประกันคุณภาพภายใน 
    - กิจกรรมประเมินตนเองของครูผู้สอน(SSR) 
 

สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบ และประเมินผล
การด าเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

สรุป สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้ระดับคุณภาพดีเยี่ยม  (๕)    ของตัวบ่งชี้ที่ ๘.๔ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๘.๕ น าผลประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
อย่างต่อเนื่อง (น้ าหนัก ๐.๕ คะแนน) 

โครงการ/กิจกรรมที่ใช้ด าเนินการ ผลที่เกิดขึ้น 
๑.โครงการประกันคุณภาพภายใน 
    - กิจกรรมแผนพัฒนา ๓ ปี 

สถานศึกษาได้น าผลประเมินคณุภาพท้ังภายในและภายนอก
ไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา 
อย่างต่อเนื่อง 

สรุป สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้ระดับคุณภาพดีเยี่ยม  (๕)   ของตัวบ่งชี้ที่ ๘.๕ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๘.๖ จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน (น้ าหนัก ๑ คะแนน) 
โครงการ/กิจกรรมที่ใช้ด าเนินการ ผลที่เกิดขึ้น 

๑.โครงการประกันคุณภาพภายใน 
    - กิจกรรมการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
      (SAR) 

สถานศึกษาได้จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน
การประเมินคุณภาพภายใน 

สรุป สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้ระดับคุณภาพดีเยี่ยม  (๕)   ของตัวบ่งชี้ที่ ๘.๖ 
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สรุปผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ตามมาตรฐานที่ ๘  
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
จ านวน
ครูที่อยู่
ในระดับ 
3 ขึ้นไป 

จ านวน
ครู

ทั้งหมด 

ระดับที่
ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน 
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

มาตรฐานที่ ๘  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
 ๕ ๕ 5 ดีเย่ียม 

๘.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา   5 ๑ ๑ 5 ดีเยี่ยม 
๘.๒ จดัท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  
5 ๑ ๑ 5 ดีเยี่ยม 

๘.๓ จดัระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการ
บริหารจดัการ 

  
5 ๑ ๑ 5 ดีเยี่ยม 

๘.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  
5 ๐.๕ ๐.๕ 5 ดีเยี่ยม 

๘.๕ น าผลประเมินคณุภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

  5 ๐.๕ ๐.๕ 5 ดีเยี่ยม 

๘.๖ จดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน 

  5 ๑ ๑ 5 ดีเยี่ยม 

 
-สูตรวิธีคิดถ่วงน้ าหนักคะแนนที่ได้ คะแนนเต็ม ๐.๕ = (ระดับคุณภาพที่ได้ × ๐.๕) ÷ ๕  
คะแนนเต็ม ๑ = (ระดับคุณภาพท่ีได้ × ๑) ÷ ๕  
-สูตรวิธีคิดถ่วงน้ าหนักคะแนนที่ได้ = (ค่าร้อยละที่ได้ × คะแนนเต็ม) ÷ ๑๐๐  
-เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพมาตรฐาน ส าหรับ ค่าน้ าหนัก ๕ คะแนน 
 ๑ = ปรับปรุง (๐.๐๐ – ๒.๔๙)    ๒ = พอใช้ (๒.๕๐-๒.๙๙)   ๓ = ดี (๓.๐๐-๓.๗๔)          
 ๔ = ดีมาก (๓.๗๕-๔.๔๙)          ๕ = ดีเยี่ยม (๔.๕๐ – ๕.๐๐)  
สรุปผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์  ตามมาตรฐานที่ ๘  ได้ระดับคะแนน ๕.๐๐ ได้คุณภาพระดับดีเยี่ยม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๐                             หน้า ๗๙ 

 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานที่ ๘  (แบบอิงพัฒนาการ) 
ความตระหนักในการพัฒนา ความพยายามในการปฏิบัติ 

     สถานศึกษาได้จัดให้มีการประชุมวางแผนกับผู้ที่
เกี่ยวข้อง อาทิ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร 
ครู ผู้ปกครอง และตัวแทนชุมชน เพ่ือร่วมกันก าหนด
นโยบาย วิสั ยทัศน์และพันธกิจ  และระบุ ไว้ ใน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ๕ ปี 
(ปีการศึกษา ๒๕๕๔ – ๒๕๖๐) ได้จัดท าแผนกลยุทธ์ 
๓ ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๐ 
 

 
 

สถานศึกษาได้จัดท าโครงการ/กิจกรรม จ านวน 1
โครงการ 5 กิจกรรม เพ่ือใช้พัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง ทุกโครงการ/กิจกรรม มีค าสั่งแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบ มีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่องมาแล้วตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๒ จนถึงปี
การศึกษาปัจจุบัน  มีผู้ เข้าร่วมโครงการ /กิจกรรม  
ได้แก่ ผู้เรียน ครู ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้ปกครอง และตัวแทนชุมชน มีการติดตามประเมินผล  
และได้น าผลการประเมินมาใช้ในการวางแผนพัฒนา
ผู้เรียนในปีถัดมา ผู้ที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ ๙๖.๐๐ มีความ
พึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 

 
แสดงว่า สถานศึกษามีความตระหนักในการพัฒนา แสดงว่า สถานศึกษามีความพยายามในการปฏิบัติ 

 
สรุปผลการประเมินแบบอิงพัฒนาการ  ตามมาตรฐานที่ ๘ 

 ๑. พัฒนาการของผลประเมิน     มีพัฒนาการ       ไม่มีพัฒนาการ 

 เหตุผลเพราะสถานศึกษา     มีความตระหนักและมีความพยายาม 
      มีความตระหนักแต่ไม่มีความพยายาม 
 ๒. การบรรลุเป้าหมายตามแผน  บรรลุ        ไม่บรรลุ   

 เหตุผลเพราะด าเนินงาน   บรรลุเป้าหมายตามแผนที่วางไว้ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

      ไม่บรรลุเป้าหมายตามแผนที่วาง 

   

สรุปผลการประเมินในภาพรวม  ตามมาตรฐานที่ ๘ 
  สถานศึกษาจัดการศึกษาตามมาตรฐานนี้   ได้มาตรฐาน      ไม่ได้มาตรฐาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๐                             หน้า ๘๐ 

 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (น้ าหนัก ๕  คะแนน) 
 
มาตรฐานที่ ๙  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  
(น้ าหนัก ๕  คะแนน) 
               สถานศึกษาได้น าผลการประเมินคุณภาพภายใน ของสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด มาใช้ในการ
จัดท าแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยได้จัดท าโครงการ/กิจกรรม ดังต่อไปนี้ 

๑. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน-  กิจกรรมปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ ได้แก่ ห้อง
คอมพิวเตอร์ สนามเด็กเล่น ห้องดนตรี ห้องศิลปะ ห้องสมุด  สนามฟุตบอล  โรงอาหาร                                                                                      
-  กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์  อาคารสถานที่  ได้แก่  ท าความสะอาดสภาพร่องน้ า  ห้องน้ าสนาม
เด็กเล่น  อาคารเรียน  อาคารเอนกประสงค์-  กิจกรรมหนูน้อยรักษ์สิ่งแวดล้อม   

ผลการประเมินตามรายตัวบ่งช้ี มีดังนี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑ เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา (น้ าหนัก ๒.๕ คะแนน) 

โครงการ/กิจกรรมที่ใช้ด าเนินการ ผลที่เกิดขึ้น 
๑.โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

-  กิจกรรมปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ ได้แก่ ห้อง
คอมพิวเตอร์ สนามเด็กเล่น ห้องดนตรี ห้องศิลปะ 
ห้องสมุด  สนามฟุตบอล  โรงอาหาร 
-  กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์  อาคารสถานที่  
ได้แก่  ท าความสะอาดสภาพร่องน้ า  ห้องน้ า
สนามเด็กเล่น  อาคารเรียน  อาคารเอนกประสงค์ 

สถานศึกษามีการจัดเป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา 

สรุป สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้ระดับคุณภาพ 5   ของตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน  
และองค์กรที่เก่ียวข้อง (น้ าหนัก ๒.๕ คะแนน) 

โครงการ/กิจกรรมที่ใช้ด าเนินการ ผลที่เกิดขึ้น 
๑.โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
-  กิจกรรมหนูน้อยรักษ์สิ่งแวดล้อม   

สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายใน
สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว 
ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

สรุป สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้ระดับคุณภาพ  5  ของตัวบ่งชี้ที่ ๙.๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๐                             หน้า ๘๑ 

 

ตารางสรุปผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ตามมาตรฐานที่ ๙ 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
จ านวน
ครูที่อยู่
ในระดับ 
3 ขึ้นไป 

จ านวน
ครู

ทั้งหมด 

ระดับท่ี
ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน 
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

มาตรฐานที่ ๙ สถานศึกษามกีารสร้าง ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  

   ๕ 5 5 ดี่เยี่ยม 

๙.๑ เป็นแหล่งเรียนรูเ้พื่อพัฒนาการเรยีนรู้ของเด็ก
และบุคลากรในสถานศึกษา  

  5 ๒.๕ ๒.๕ 5 ดีเยี่ยม 

๙.๒ มีการแลกเปลีย่นเรยีนรูร้่วมกนัภายใน
สถานศึกษา ระหวา่งสถานศึกษากับครอบครัว 
ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

  
5 ๒.๕ ๒.๕ 5 ดีเยี่ยม 

 
-สูตรวิธีคิดถ่วงน้ าหนักคะแนนคะแนนเต็ม ๒.๕ = (ระดับคุณภาพท่ีได้ × ๒.๕) ÷ ๕ 
-สูตรวิธีคิดถ่วงน้ าหนักคะแนนที่ได้ = (ค่าร้อยละที่ได้ × คะแนนเต็ม) ÷ ๑๐๐  
-เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพมาตรฐาน ส าหรับ ค่าน้ าหนัก ๕ คะแนน 
 ๑ = ปรับปรุง (๐.๐๐ – ๒.๔๙)   ๒ = พอใช้ (๒.๕๐-๒.๙๙)   ๓ = ดี (๓.๐๐-๓.๗๔)          
 ๔ = ดีมาก (๓.๗๕-๔.๔๙)         ๕ = ดีเยี่ยม (๔.๕๐ – ๕.๐๐)  
สรุปผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์   ตามมาตรฐานที่ ๙ ได้ระดับคะแนน  5.00 ได้คุณภาพ ระดับ ดีเยี่ยม 
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การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานที่ ๙  (แบบอิงพัฒนาการ) 
ความตระหนักในการพัฒนา ความพยายามในการปฏิบัติ 

     สถานศึกษาได้จัดให้มีการประชุมวางแผนกับผู้ที่
เกี่ยวข้อง อาทิ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร 
ครู ผู้ปกครอง และตัวแทนชุมชน  เพ่ือร่วมกันก าหนด
นโยบาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ   และระบุไว้ ใน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ๕ ปี 
(ปีการศึกษา ๒๕๕๔ – ๒๕๖๐) ได้จัดท าแผนกลยุทธ์ 
๓ ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๐ 
 

  สถานศึกษาได้จัดท าโครงการ/กิจกรรม จ านวน 1
โครงการ 3 กิจกรรม เพ่ือใช้พัฒนาสถานศึกษาให้มีการ
สร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้ทุกโครงการ/กิจกรรม  มีค าสั่ งแต่งตั้ ง
ผู้รับผิดชอบ  มีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่องมาแล้วตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๒ จนถึงปี
การศึกษาปัจจุบัน  มีผู้ เข้าร่วมโครงการ /กิจกรรม  
ได้แก่ ผู้เรียน ครู ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้ปกครอง และตัวแทนชุมชน มีการติดตามประเมินผล  
และได้น าผลการประเมินมาใช้ในการวางแผนพัฒนา
ผู้เรียนในปีถัดมา ผู้ที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 92.00 มีความ
พึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 

แสดงว่า สถานศึกษามีความตระหนักในการพัฒนา  แสดงว่า สถานศึกษามีความพยายามในการปฏิบัติ 
สรุปผลการประเมินแบบอิงพัฒนาการ  ตามมาตรฐานที่ ๙ 

 ๑. พัฒนาการของผลประเมิน     มีพัฒนาการ       ไม่มีพัฒนาการ 

 เหตุผลเพราะสถานศึกษา    มีความตระหนักและมีความพยายาม 
      มีความตระหนักแต่ไม่มีความพยายาม 
 ๒. การบรรลุเป้าหมายตามแผน  บรรลุ        ไม่บรรลุ   

 เหตุผลเพราะด าเนินงาน   บรรลุเป้าหมายตามแผนที่วางไว้ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

     ไม่บรรลุเป้าหมายตามแผนที่วาง 

  สรุปผลการประเมินในภาพรวม  ตามมาตรฐานที่ ๙ 
  สถานศึกษาจัดการศึกษาตามมาตรฐานนี้   ได้มาตรฐาน      ไม่ได้มาตรฐาน  
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มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  (น้ าหนัก ๕ คะแนน) 
 

มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของการศึกษา
ปฐมวัย (น้ าหนัก ๕  คะแนน) 
          เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย สถานศึกษาจึงได้
จัดท าโครงการและกิจกรรม เพ่ือพัฒนา ดังต่อไปนี้ 
อัตลักษณ์ คือ  สุขภาพดี  มีพัฒนาการสมวัย ใส่ใจสุนทรียภาพ  
เอกลักษณ์ คือ ส่งเสริมพัฒนาการครบทุกด้าน 
        ๑. โครงการขยัน  ศรัทธา  ร่าเริง 
 -  กิจกรรมการจัดประสบการณ์ประจ าวัน( ๖ กิจกรรมหลัก) 
 -  กิจกรรมวันฉลองพ่อบอสโก 
 -  กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
 -  กราฟ การประเมินการจัดประสบการณ์พัฒนาการ ๔ ด้าน 
 
ผลการประเมินตามรายตัวบ่งช้ี มีดังนี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๐.๑  จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้น 
การจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา (น้ าหนัก ๓ คะแนน) 

โครงการ/กิจกรรมที่ใช้ด าเนินการ ผลที่เกิดขึ้น 
๑. โครงการขยัน  ศรัทธา  ร่าเริง 
-  กิจกรรมการจัดประสบการณ์ประจ าวัน 
( ๖ กิจกรรมหลัก) 
-  กิจกรรมวันฉลองพ่อบอสโก 
-  กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
 

สถานศึกษาได้จัดท าโครงการ /กิจกรรมพัฒนาเด็ก
ให้บรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และ
จุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 

สรุป สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (๕)  ของตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๑ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๐.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย (น้ าหนัก ๒ คะแนน) 

โครงการ/กิจกรรมที่ใช้ด าเนินการ ผลที่เกิดขึ้น 
๑. โครงการขยัน  ศรัทธา  ร่าเริง 
     -  กิจกรรมกราฟ การประเมินการจัด
ประสบการณ์พัฒนาการ ๔ ด้าน 
 

สถานศึกษาด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนฯ  
ที่วางไว้ 

สรุป สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้ระดับคุณภาพดีเยี่ยม (๕)  ของตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๒ 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๐                             หน้า ๘๔ 

 

สรุปผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ตามมาตรฐานที่ ๑๐ 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
จ านวน
ครูที่อยู่
ในระดับ 
3 ขึ้นไป 

จ านวน
ครู

ทั้งหมด 

ระดับ
ที่ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน 
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเนน้ของ
การศึกษาปฐมวัย 

  
 ๕ ๕ 5 ดีเย่ียม 

๑๐.๑  จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลตุาม
เป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัดการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษา 

  
5 ๓ ๓ 5 ดีเยี่ยม 

๑๐.๒ ผลการด าเนินงานบรรลตุามเป้าหมาย   5 ๒ ๒ 5 ดีเยี่ยม 
 

-สูตรวิธีคิดถ่วงน้ าหนักคะแนนที่ได้คะแนนเต็ม ๓  = (ระดับคุณภาพที่ได้ × ๓) ÷ ๕                           
 คะแนนเต็ม ๒ = (ระดับคุณภาพที่ได้ × ๒) ÷ ๕ 
-สูตรวิธีคิดถ่วงน้ าหนักคะแนนที่ได้ = (ค่าร้อยละที่ได้ × คะแนนเต็ม) ÷ ๑๐๐  
-เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพมาตรฐาน ส าหรับ ค่าน้ าหนัก ๕ คะแนน 
  ๑ = ปรับปรุง (๐.๐๐ – ๒.๔๙)     ๒ = พอใช้ (๒.๕๐-๒.๙๙)    ๓ = ดี (๓.๐๐-๓.๗๔)          
  ๔ = ดีมาก (๓.๗๕-๔.๔๙)           ๕ = ดีเยี่ยม (๔.๕๐ – ๕.๐๐)  
สรุปผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์  ตามมาตรฐานที่ ๑๐  ได้ระดับคะแนน ๕.๐๐ ได้คุณภาพระดับ ดีเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๐                             หน้า ๘๕ 

 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานที่ ๑๐  (แบบอิงพัฒนาการ) 
 

ความตระหนักในการพัฒนา ความพยายามในการปฏิบัติ 
     สถานศึกษาได้จัดให้มีการประชุมวางแผนกับผู้ที่
เกี่ยวข้อง อาทิ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร 
ครู ผู้ปกครอง และตัวแทนชุมชน เพ่ือร่วมกันก าหนด
นโยบาย วิสั ยทัศน์และพันธกิจ และระบุ ไว้ ใน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ๕ ปี 
(ปีการศึกษา ๒๕๕๔ – ๒๕๖๐) ได้จัดท าแผนกลยุทธ์ 
๓ ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๐ 
 
 

     สถานศึกษาได้จัดท าโครงการ/กิจกรรม จ านวน 1 
โครงการ 4 กิจกรรม เพ่ือใช้พัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์  และจุดเน้นของ
การศึกษาปฐมวัย ทุกโครงการ/กิจกรรม  มีค าสั่ง
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ มีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่องมาแล้วตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๒ จนถึงปี
การศึกษาปัจจุบัน มีผู้ เข้าร่วมโครงการ /กิจกรรม  
ได้แก่ ผู้เรียน ครู ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้ปกครอง และตัวแทนชุมชน มีการติดตามประเมินผล  
และได้น าผลการประเมินมาใช้ในการวางแผนพัฒนา
ผู้เรียนในปีถัดมา ผู้ที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ ๙2.50 มีความ
พึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม  
 

แสดงว่า สถานศึกษามีความตระหนักในการพัฒนา แสดงว่า สถานศึกษามีความพยายามในการปฏิบัติ 
 
สรุปผลการประเมินแบบอิงพัฒนาการ  ตามมาตรฐานที่ ๑๐ 

 ๑. พัฒนาการของผลประเมิน     มีพัฒนาการ       ไม่มีพัฒนาการ 

 เหตุผลเพราะสถานศึกษา     มีความตระหนักและมีความพยายาม 
      มีความตระหนักแต่ไม่มีความพยายาม 
 ๒. การบรรลุเป้าหมายตามแผน  บรรลุ        ไม่บรรลุ   

 เหตุผลเพราะด าเนินงาน   บรรลุเป้าหมายตามแผนที่วางไว้ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

      ไม่บรรลุเป้าหมายตามแผนที่วาง 

   

สรุปผลการประเมินในภาพรวม  ตามมาตรฐานที่ ๑๐ 
  สถานศึกษาจัดการศึกษาตามมาตรฐานนี้   ได้มาตรฐาน      ไม่ได้มาตรฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๐                             หน้า ๘๖ 

 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม  (น้ าหนัก ๕ คะแนน) 
มาตรฐานที่ ๑๑  การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้สูงข้ึน (น้ าหนัก ๕  คะแนน) 
           ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสอง  ระดับการศึกษาปฐมวัย สถานศึกษาได้คะแนนในภาพรวม ๓.๑๘ 
คะแนน มีคุณภาพ ระดับดีจึงจัดอยู่ในกลุ่มที่ต้องรักษาระดับมาตรฐานการศึกษาโครงการพิเศษเพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การเป็นแบบอย่างที่ดีทางสังคมปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กปฐมวัย ได้แก่  
           เด็กไม่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสังเคราะห์มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ 
คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์          
           ๑. เพ่ือสร้างคุณลักษณะของผู้เรียนให้มีจิตอาสาในการช่วยเหลือสังคม 
           ๒. เพ่ือเป็นแบบอย่างในการช่วยเหลือสังคม 
           ๓. เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
          - ข้อเสนอแนะ สมศ.รอบสอง ได้แก่ ควรฝึกให้ผู้เรียนมีกิจกรรมการสังเกต การส ารวจ ทดลอง และควร
ส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องในด้านการคิด ด้านความรู้ 
และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร ดังนั้น เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้มีความสอดคล้องตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง และเป็นการรักษาระดับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจึงได้จัดท า
โครงการและกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 
           ๑. โครงการส่งเสริมเยาวชนคนเก่ง 
 -  กิจกรรมส่งเสริมเยาวชนคนเก่ง 
 -  กิจกรรมจากหน่วยงานภายนอก 
 -  กิจกรรมเสริมพัฒนาการหลังเลิกเรียน 
 

ผลการประเมินตามรายตัวบ่งช้ี มีดังนี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑.๑ จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 
(น้ าหนัก ๓ คะแนน) 

โครงการ/กิจกรรมที่ใช้ด าเนินการ ผลที่เกิดขึ้น 
๑. โครงการส่งเสริมเยาวชนคนเก่ง 
    -  กิจกรรมส่งเสริมเยาวชนคนเก่ง 
    -  กิจกรรมจากหน่วยงานภายนอก 
 

สถานศึกษาได้จัดท าโครงการ กิจกรรมส่งเสริม  
เพ่ือสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

สรุป สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้ระดับคุณภาพ  5  ของตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๑ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย (น้ าหนัก ๒ คะแนน) 

โครงการ/กิจกรรมที่ใช้ด าเนินการ ผลที่เกิดขึ้น 
๑. โครงการส่งเสริมเยาวชนคนเก่ง 
    -  กิจกรรมเสริมพัฒนาการหลังเลิกเรียน 

สถานศึกษาด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนฯ 
ที่วางไว้ 

สรุป สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้ระดับคุณภาพ   ๕  ของตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๒ 
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สรุปผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ตามมาตรฐานที่ ๑๑  
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
จ านวน
ครูที่อยู่
ในระดับ 
3 ขึ้นไป 

จ านวน
ครู

ทั้งหมด 

ระดับ
ที่ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน 
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

มาตรฐานที่ ๑๑  การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบาย
และแนวทางปฏิรูปการศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้สูงขึ้น 

  
 ๕ ๕ 5 ดีเย่ียม 

๑๑.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลตุาม
เป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัด
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 

  
5 ๓ ๓ 5 ดีเยี่ยม 

๑๑.๒ ผลการด าเนินงานบรรลตุามเป้าหมาย   5 ๒ ๒ 5 ดีเยี่ยม 
 

-สูตรวิธีคิดถ่วงน้ าหนักคะแนนที่ได้ = (ค่าร้อยละที่ได้ × คะแนนเต็ม) ÷ ๑๐๐  
 คะแนนเต็ม ๓  = (ระดับคุณภาพที่ได้ × ๓) ÷ ๕       คะแนนเต็ม ๒ = (ระดับคุณภาพท่ีได้ × ๒) ÷ ๕ 
-เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพมาตรฐาน ส าหรับ ค่าน้ าหนัก ๕ คะแนน 
  ๑ = ปรับปรุง (๐.๐๐ – ๒.๔๙)     ๒ = พอใช้ (๒.๕๐-๒.๙๙)   ๓ = ดี (๓.๐๐-๓.๗๔)          
  ๔ = ดีมาก (๓.๗๕-๔.๔๙)           ๕ = ดีเยี่ยม (๔.๕๐ – ๕.๐๐)  
สรุปผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์   ตามมาตรฐานที่ ได้ระดับคะแนน  5.00 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๐                             หน้า ๘๘ 

 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานที่ ๑๑  (แบบอิงพัฒนาการ) 
 

ความตระหนักในการพัฒนา ความพยายามในการปฏิบัติ 
     สถานศึกษาได้จัดให้มีการประชุมวางแผนกับผู้ที่
เกี่ยวข้อง อาทิ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร 
ครู ผู้ปกครอง และตัวแทนชุมชน  เพ่ือร่วมกันก าหนด
นโยบาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ   และระบุไว้ ใน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ๕ ปี 
(ปีการศึกษา ๒๕๕๔ – ๒๕๖๐) ได้จัดท าแผนกลยุทธ์ 
๓ ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๐ 
 

     สถานศึกษาได้จัดท าโครงการ/กิจกรรม จ านวน ๓
โครงการ/กิจกรรม   เพ่ือใช้พัฒนาสถานศึกษาตาม
นโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้นทุกโครงการ/กิจกรรม  มี
ค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ  มีการด าเนินงานอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่องมาแล้วตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๒ 
จนถึงปีการศึกษาปัจจุบัน  มีผู้ เข้าร่วมโครงการ /
กิจกรรม  ได้แก่ ผู้เรียน ครู ผู้บริหาร คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครอง และตัวแทนชุมชน มีการ
ติดตามประเมินผล  และได้น าผลการประเมินมาใช้ใน
การวางแผนพัฒนาผู้เรียนในปีถัดมา  ผู้เกี่ยวที่ข้อง ร้อย
ละ ๙๐ มีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรม    

 แสดงว่า สถานศึกษามีความตระหนักในการพัฒนา  แสดงว่า สถานศึกษามีความพยายามในการปฏิบัติ 
 

สรุปผลการประเมินแบบอิงพัฒนาการ  ตามมาตรฐานที่ ๑๑ 

 ๑. พัฒนาการของผลประเมิน     มีพัฒนาการ       ไม่มีพัฒนาการ 

 เหตุผลเพราะสถานศึกษา     มีความตระหนักและมีความพยายาม 
      มีความตระหนักแต่ไม่มีความพยายาม 
 ๒. การบรรลุเป้าหมายตามแผน  บรรลุ        ไม่บรรลุ   

 เหตุผลเพราะด าเนินงาน   บรรลุเป้าหมายตามแผนที่วางไว้ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

      ไม่บรรลุเป้าหมายตามแผนที่วาง 
   

สรุปผลการประเมินในภาพรวม  ตามมาตรฐานที่ ๑๑ 
  สถานศึกษาจัดการศึกษาตามมาตรฐานนี้   ได้มาตรฐาน      ไม่ได้มาตรฐาน  



รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๐                             หน้า ๘๙ 

 

ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐาน / ตัวบง่ชี้ 

จ านวน
เด็ก/      

ครูที่อยู่ใน
ระดบั ๓  
ขึ้นไป 

จ านวน
เด็ก/

จ านวน
ครู

ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดบัที่ได ้

ค่าน้ าหนัก คะแนนทีไ่ด ้ เทียบ
ระดบั

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ๒๐.๐๐ 19.05 ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย ๕.๐๐ ๔.81 ๕ ดีเย่ียม 
๑.๑ มีน้ าหนัก ส่วนสูง เป็นไปตาม เกณฑ์มาตรฐาน ๖๘๗ ๗๐๑ ๙๘.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๙8 ๕ ดีเยี่ยม 
๑.๒ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย ๖๘๗ ๗๐๑ ๙๘.๐๐ ๑.๕ ๑.๔7 ๕ ดีเยี่ยม 
๑.๓ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน ๖๖๖ ๗๐๑ ๙๕.๐๐ ๑.๕ ๑.42 ๕ ดีเยี่ยม 
๑.๔ หลีกเล่ียงต่อสภาวะที่เสีย่งต่อโรคอุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด ๖๕๙ ๗๐๑ ๙๔.๐๑ ๑.๐๐ ๐.๙4 ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ ๕.๐๐ ๔.๗8 ๕ ดีเย่ียม 
๒.๑ ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง ๖๘๐ ๗๐๑ ๙๗.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๙๗ ๕ ดีเยี่ยม 
๒.๒ มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก ๖๗๓ ๗๐๑ ๙๖.๐๑ ๑.๐๐ ๐.๙๖ ๕ ดีเยี่ยม 
๒.๓ ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ เหมาะสมกับวยั ๖๖๖ ๗๐๑ ๙๕.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๙๕ ๕ ดีเยี่ยม 
๒.๔ ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ ๖๖๖ ๗๐๑ ๙๕.๐๐ ๒.๐๐ ๑.๙๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ๕.๐๐ ๔.7๐ ๕ ดีเย่ียม 
๓.๑ เด็กมีวินัยรับผิดชอบเชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม ่ครูอาจารย์ ๖๖๖ ๗๐๑ ๙๕.๐๐ ๒.๐๐ ๑.๙๐ ๕ ดีเยี่ยม 
๓.๒ มีความซ่ือสัตย์สุจริต ชว่ยเหลอืแบง่ปัน ๖๕๙ ๗๐๑ ๙๔.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๙๔ ๕ ดีเยี่ยม 

๓.๓ เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ๖๕๙ ๗๐๑ ๙๔.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๙๔ ๕ ดีเยี่ยม 

๓.๔ ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ ๖๔๕ ๗๐๑ 9๒.๐๑ ๑.๐๐ ๐.๙๒ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ๕.๐๐ ๔.7๖ ๕ ดีเย่ียม 
๔.๑ สนใจเรียนรู้ส่ิงรอบตัว ซักถามอยา่งตั้งใจ และรักการเรียนรู้ ๖๗๓ ๗๐๑ 96.00 ๑.๐๐ ๐.๙๖ ๕ ดีเยี่ยม 
๔.๒ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ ๖๗๓ ๗๐๑ 96.00 ๑.๐๐ ๐.๙๖ ๕ ดีเยี่ยม 

๔.๓ มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวยั ๖๗๓ ๗๐๑ 96.00 ๑.๐๐ ๐.๙๖ ๕ ดีเยี่ยม 
๔.๔ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ๖๕๒ ๗๐๑ 93.00 ๑.๐๐ ๐.๙๓ ๕ ดีเยี่ยม 
๔.๕ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ๖๖๖ ๗๐๑ 95.00 ๑.๐๐ ๐.๙๕ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา ๖๕.๐๐ ๖4.04 ๕ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด 

 ประสิทธิผล 
๒๐.๐๐ ๑๙.04 ๕ ดีเยี่ยม 

๕.๑ ครูเข้าในปรัชญา หลักการและธรรมชาติของการจัดการการ 
      ศึกษาปฐมวยั และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ 

2๓ 2๓ ๙๖.๐๐ ๒.๐๐ ๑.๙๒ ๕ ดีเยี่ยม 

๕.๒ ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการ  
       ศึกษาปฐมวัย และสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย 
       สอดคล้องกับความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

2๓ 2๓ ๙๒.๐๐ ๒.๐๐ ๑.84 ๕ ดีเยี่ยม 

๕.๓ ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินยัเชิงบวก 2๓ 2๓ ๙๖.๐๐ ๒.๐๐ 1.92 ๕ ดีเยี่ยม 
๕.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 2๓ 2๓ ๙๒.๐๐ ๒.๐๐ ๑.84 ๕ ดีเยี่ยม 
๕.๕ ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลาก 
       หลายและสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง 

2๓ 2๓ ๙๖.๖๖ ๒.๐๐ ๑.๙3 ๕ ดีเยี่ยม 

๕.๖ ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการ 
      ปรับการจัดประสบการณ์ 

2๓ 2๓ ๙๕.00 ๒.๐๐ 1.90 ๕ ดีเยี่ยม 

๕.๗ ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรูไ้ด้ตลอดเวลา 2๓ 2๓ ๙๒.00 ๒.๐๐ 1.84 ๕ ดีเยี่ยม 
๕.๘ ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดกีับเด็กและผู้ปกครอง 2๓ 2๓ ๙๖.00 ๒.๐๐ 1.92 ๕ ดีเยี่ยม 
๕.๙ ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย 2๓ 2๓ ๑๐๐ ๒.๐๐ 2.00 ๕ ดีเยี่ยม 
๕.๑๐ ครูจัดท าสารนิเทศและน ามาไตร่ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ในการ 
        พัฒนาการเด็ก 

2๓ 2๓ 96.66 ๒.๐๐ 1.93 ๕ ดีเยี่ยม 



รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๐                             หน้า ๙๐ 

 

มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี 

จ านวน
เด็ก/      

ครูที่อยู่ใน
ระดบั ๓  
ขึ้นไป 

จ านวน
เด็ก/

จ านวน
ครู

ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดบัที่ได ้

ค่าน้ าหนัก คะแนนทีไ่ด ้ เทียบ
ระดบั

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

มาตรฐานที่ ๖ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด 
ประสิทธิผล    

๒๐.๐๐ ๒๐.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๖.๑ ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลกัการจัดการศึกษาปฐมวัย     5 ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 
๖.๒ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเร่ิมที่เน้นการ 
      พัฒนาเด็กปฐมวัย 

    
5 ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๖.๓ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีสว่นร่วมและใช้ขอ้มูลการ 
      ประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ  

    
5 ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๖.๔ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม 
      แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

    
5 ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๖.๕ ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใสก่ารจัด 
      การศึกษาปฐมวยัเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

    
5 ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๖.๖ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มี 
      ประสิทธภิาพ 

    
5 ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๖.๗ เด็ก ผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษา   5 ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่  ๗ แนวการจัดการศึกษา ๒๐.๐๐ ๒๐.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 
๗.๑ มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา  และน าสู่การ 
      ปฏิบัติได้อยา่งมีประสิทธภิาพ 

    
5 ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๒ มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการ 
      จัดการศึกษาปฐมวัย 

    
5 ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๓ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และ เข้าใจหลักการจัด 
       การศึกษาปฐมวยั 

    
5 ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๔ สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกบัผู้ปกครอง  
       ชุมชน และท้องถิ่น   

  
5 ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๕ จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพือ่พัฒนาเด็กอยา่งรอบด้าน   5 ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตาม 
                  ที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา     ๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 
๘.๒ จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถาน  
      ศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

    
๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๓ จัดระบบขอ้มูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหาจัดการ     ๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 
๘.๔  ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน 
       การศึกษาของสถานศึกษา   

    
๕ ๐.๕๐ ๐.๕๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๕ น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผน 
       พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

    
๕ ๐.๕๐ ๐.๕๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๖ จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน   ๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ๕.00 ๕.00 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๙ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็น 
 สังคมแห่งการเรียนรู้ 

๕.๐๐ 5.๐๐ 5 ดีเยี่ยม 

๙.๑ เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากร 
      ในสถานศึกษา   

    
5 ๒.๕๐ ๒.5๐ 5 ดีเยี่ยม 

๙.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา   
     ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

    
5 ๒.๕๐ ๒.5๐ 5 ดีเยี่ยม 
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มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี 

จ านวน
เด็ก/      

ครูที่อยู่ใน
ระดบั ๓  
ขึ้นไป 

จ านวน
เด็ก/

จ านวน
ครู

ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดบัที่ได ้

ค่าน้ าหนัก คะแนนทีไ่ด ้ เทียบ
ระดบั

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ 

 จุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย 
๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๐.๑  จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กบรรลุตามเป้าหมายปรัชญา  
วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา   

    
๕ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๐.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย     ๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม ๕.๐๐ 5.00 5 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา  
                    เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

๕.๐๐ 5.00 5 ดีเยี่ยม 

๑๑.๑  จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกีย่วกับ 
         การจัดการศึกษาปฐมวยั 

  
5 ๓.๐๐ 3.00 5 ดีเยี่ยม 

๑๑.๒  ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย   ๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ยรวม    ๑๐๐.๐๐ 98.09 5 ดีเยี่ยม 
 
สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษาคะแนนที่ได้ 98.09  

ระดับคุณภาพ    ระดับ ๑     ระดับ ๒     ระดับ ๓     ระดับ ๔     ระดับ ๕ 
            (ปรับปรุง)  (พอใช้)   (ดี)              (ดีมาก)        (ดีเยี่ยม) 

    ผ่านเกณฑ์การศึกษา    ไม่ผ่าน เกณฑ์การศึกษา 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 
 

 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนนที่
ได้ 

เทียบระดับ 
คุณภาพ 

ด้านที่ 1  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 20 19.05 5 
มาตรฐานที ่๑ เด็กมีพัฒนาการด้านรา่งกาย 5 4.81 ๕ 
มาตรฐานที ่๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ และจิตใจ 5 4.78 ๕ 
มาตรฐานที ่๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 5 4.70 ๕ 
มาตรฐานที ่๔ เด็กมีพัฒนาการทางด้านสติปัญญา 5 4.76 ๕ 

ด้านที่ 2  มาตรฐานด้านการจดัการศึกษา 65 64.04 5 
มาตรฐานที ่๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมปีระสิทธิภาพ 20 ๑๙.04 ๕ 
มาตรฐานที ่๖ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธภิาพและเกิดประสิทธิผล 20 ๒๐.๐๐ ๕ 
มาตรฐานที ่๗ แนวการจัดการศึกษา 20 ๒๐.๐๐ ๕ 
มาตรฐานที ่๘ สถานศึกษามกีารประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  5 5.๐๐ ๕ 

ด้านที่ 3  มาตรฐานด้านคุณภาพการสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู้ 5 5.00 5 
มาตรฐานที ่๙ สถานศึกษามกีารสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  5 5.00 5 

ด้านที่ 4  มาตรฐานด้านอัตลักษณข์องสถานศึกษา 5 5.00 5 

มาตรฐานที ่๑๐   
การพัฒนาสถานศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสยัทัศน์ และจุดเน้นของการศึกษา
ปฐมวัย 

5 ๕.๐๐ ๕ 

ด้านที่ 5  มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 5 5.00 5 
มาตรฐานที ่๑๑ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดบัคุณภาพให้สูงขึ้น 5 5.00 5 

สรุปผล 100 98.09 5 
 

สถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 
คะแนนที่ได้  ๙8.09   เทียบระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม   ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
 
   เกณฑ์การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

๑. ผลการประเมินคุณภาพในรายตัวบ่งชี้  ให้พิจารณาจากค าอธิบายและระดับคุณภาพตามตัวบ่งชี้ 
ของมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน (ระดับปฐมวัย/ระดับขั้นพ้ืนฐาน )  

๒. การสรุปภาพรวมของสถานศึกษา ให้พิจารณาจาก คะแนนที่ได้  เทียบระดับคุณภาพความหมาย และ
เกณฑ์การศึกษา 
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๔.  ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 ๔.๑ การศึกษาปฐมวัย 
 

ผลพัฒนาการเด็ก   ชั้นอนุบาลปีที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๑   

พัฒนาการด้าน จ านวนเด็กที่ประเมิน 
จ านวนเด็กที่ผ่านเกณฑ์ตามระดบัคุณภาพ 

ดีเยี่ยม ดีมาก ด ี พอใช้ ควรเสริม 

๑. ด้านร่างกาย ๒๔๐ ๑๒ ๒๙ ๑๕๓ ๔๖ - 

๒. ด้านอารมณ์-จิตใจ ๒๔๐ ๙ ๔๖ ๑๕๕ ๓๐ - 

๓. ด้านสังคม ๒๔๐ ๓ ๔๗ ๑๖๒ ๒๘ - 

๔. ด้านสติปัญญา ๒๔๐ - ๑๙ ๑๖๑ ๖๐ - 

สรุปผลพัฒนาการเด็กทั้ง ๔ ด้าน   ชั้นอนุบาลปีที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๑   

พัฒนาการด้าน 
จ านวนเด็ก 

ที่ประเมิน 

จ านวนเด็ก 

ผ่านร้อยละ 

จ านวน  (ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ) 

ดเียี่ยม ดมีาก ด ี พอใช้ ควรเสริม 

๑. ด้านร่างกาย ๒๔๐ ๑๐๐ ๕.๐๐ ๑๒.๐๘ ๖๓.๗๕ ๑๙.๑๗ - 

๒. ด้านอารมณ์-จิตใจ ๒๔๐ ๑๐๐ ๓.๗๕ ๑๙.๑๗ ๖๔.๕๘ ๑๒.๕๐ - 

๓. ด้านสังคม ๒๔๐ ๑๐๐ ๑.๒๕ ๑๙.๕๘ ๖๗.๕๐ ๑๑.๖๗ - 

๔. ด้านสติปัญญา ๒๔๐ ๑๐๐ - ๗.๙๒ ๖๗.๐๘ ๒๕.๐๐ - 

 

ผลพัฒนาการเด็ก   ชั้นอนุบาลปีที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒ 

พัฒนาการด้าน จ านวนเด็กที่ประเมิน 
จ านวนเด็กที่ผ่านเกณฑ์ตามระดบัคุณภาพ 

ดีเยี่ยม ดีมาก ด ี พอใช้ ควรเสริม 

๑. ด้านร่างกาย ๒๓๒ ๑๙ ๑๔๘ ๖๓ ๒ - 

๒. ด้านอารมณ์-จิตใจ ๒๓๒ ๑๕ ๑๕๓ ๖๔ - - 

๓. ด้านสังคม ๒๓๒ ๑๔ ๑๔๐ ๗๕ ๓ - 

๔. ด้านสติปัญญา ๒๓๒ ๒๓ ๙๘ ๑๐๖ ๕ - 

สรุปผลพัฒนาการเด็กทั้ง ๔ ด้าน   ชั้นอนุบาลปีที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒ 

พัฒนาการด้าน 
จ านวนเด็ก 

ที่ประเมิน 

จ านวนเด็ก 

ผ่านร้อยละ 

จ านวน  (ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ) 

ดีเยี่ยม ดมีาก ด ี พอใช้ ควรเสริม 

๑. ด้านร่างกาย ๒๓๒ ๑๐๐ 8.19 63.79 27.16 0.86 - 

๒. ด้านอารมณ์-จิตใจ ๒๓๒ ๑๐๐ 6.47 65.95 27.59 - - 

๓. ด้านสังคม ๒๓๒ ๑๐๐ 6.03 60.34 32.33 1.29 - 

๔. ด้านสติปัญญา ๒๓๒ ๑๐๐ 9.91 42.24 45.69 2.16 - 
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ผลพัฒนาการเด็ก   ชั้นอนุบาลปีที่ ๒  ภาคเรียนที่ ๑   

พัฒนาการด้าน 
จ านวนเด็ก 

ที่ประเมิน 

จ านวนเด็กที่ผ่านเกณฑ์ตามระดบัคุณภาพ 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ 
ควร
เสริม 

๑. ด้านร่างกาย 233 40 147 45 1 - 

๒. ด้านอารมณ์-จิตใจ 233 33 100 90 10 - 
๓. ด้านสังคม 233 28 103 88 14 - 
๔. ด้านสติปัญญา 233 17 114 95 7 - 

 

สรุปผลพัฒนาการเด็กทั้ง ๔ ด้าน   ชั้นอนุบาลปีที่ ๒  ภาคเรียนที่ ๑ 

พัฒนาการด้าน 
จ านวนเด็ก 

ที่ประเมิน 

จ านวนเด็ก 

ผ่านร้อยละ 

จ านวน  (ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ) 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ ควรเสริม 

๑. ด้านร่างกาย 233 ๑๐๐ 17.17 63.09 19.31 0.43 - 

๒. ด้านอารมณ์-จิตใจ 233 ๑๐๐ 14.16 42.92 38.63 4.29 - 

๓. ด้านสังคม 233 ๑๐๐ 12.02 44.21 37.77 6.01 - 

๔. ด้านสติปัญญา 233 ๑๐๐ 7.30 48.93 40.77 3.00 - 

 

ผลพัฒนาการเด็ก   ชั้นอนุบาลปีที่ ๒  ภาคเรียนที่ ๒   

พัฒนาการด้าน 
จ านวนเด็ก 

ที่ประเมิน 

จ านวนเด็กที่ผ่านเกณฑ์ตามระดบัคุณภาพ 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ 
ควร
เสริม 

๑. ด้านร่างกาย 235 129 96 9 1 - 

๒. ด้านอารมณ์-จิตใจ 235 109 111 12 3 - 
๓. ด้านสังคม 235 120 107 7 1 - 
๔. ด้านสติปัญญา 235 118 83 28 6 - 

 

สรุปผลพัฒนาการเด็กทั้ง ๔ ด้าน   ชั้นอนุบาลปีที่ ๒  ภาคเรียนที่ ๒ 

พัฒนาการด้าน 
จ านวนเด็ก 

ที่ประเมิน 

จ านวนเด็ก 

ผ่านร้อยละ 

จ านวน  (ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ) 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ ควรเสริม 

๑. ด้านร่างกาย 235 ๑๐๐ 54.89 40.85 3.83 0.43 - 
๒. ด้านอารมณ์-จิตใจ 235 ๑๐๐ 46.38 47.23 5.11 1.28 - 
๓. ด้านสังคม 235 ๑๐๐ 51.06 45.53 2.98 0.43 - 
๔. ด้านสติปัญญา 235 ๑๐๐ 50.21 35.32 11.91 2.55 - 

 
 



รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๐                             หน้า ๙๕ 

 

ผลพัฒนาการเด็ก   ชั้นอนุบาลปีที่ ๓  ภาคเรียนที่ ๑   

พัฒนาการด้าน 
จ านวนเด็ก 

ที่ประเมิน 

จ านวนเด็กที่ผ่านเกณฑ์ตามระดบัคุณภาพ 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ 
ควร
เสริม 

๑. ด้านร่างกาย 238 110 109 17 2 - 

๒. ด้านอารมณ์-จิตใจ 238 113 87 32 6 - 

๓. ด้านสังคม 238 102 99 26 8 - 

๔. ด้านสติปัญญา 238 97 96 38 7 - 

 

สรุปผลพัฒนาการเด็กทั้ง ๔ ด้าน   ชั้นอนุบาลปีที่ ๓  ภาคเรียนที่ ๑ 

พัฒนาการด้าน 
จ านวนเด็ก 

ที่ประเมิน 

จ านวนเด็ก 

ผ่านร้อยละ 

จ านวน  (ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ) 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ ควรเสริม 

๑. ด้านร่างกาย 238 ๑๐๐ 46.22 45.80 7.14 0.84 - 

๒. ด้านอารมณ์-จิตใจ 238 ๑๐๐ 47.48 36.55 13.45 2.52 - 

๓. ด้านสังคม 238 ๑๐๐ 44.12 41.60 10.92 3.36 - 

๔. ด้านสติปัญญา 238 ๑๐๐ 40.76 40.34 15.97 2.94 - 

 

ผลพัฒนาการเด็ก   ชั้นอนุบาลปีที่ ๓  ภาคเรียนที่ ๒   

พัฒนาการด้าน 
จ านวนเด็ก 

ที่ประเมิน 

จ านวนเด็กที่ผ่านเกณฑ์ตามระดบัคุณภาพ 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ 
ควร
เสริม 

๑. ด้านร่างกาย 240 56 138 41 5 - 

๒. ด้านอารมณ์-จิตใจ 240 42 143 51 4 - 

๓. ด้านสังคม 240 32 143 55 10 - 

๔. ด้านสติปัญญา 240 27 122 65 26 - 

 

สรุปผลพัฒนาการเด็กทั้ง ๔ ด้าน   ชั้นอนุบาลปีที่ ๓  ภาคเรียนที่ ๒ 

พัฒนาการด้าน 
จ านวนเด็ก 

ที่ประเมิน 

จ านวนเด็ก 

ผ่านร้อยละ 

จ านวน  (ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ) 

ดีเยี่ยม ดีมาก ด ี พอใช้ 
ควร
เสริม 

๑. ด้านร่างกาย 240 100 23.33 57.50 17.08 2.08 - 

๒. ด้านอารมณ์-จิตใจ 240 100 17.50 59.58 21.25 1.67 - 

๓. ด้านสังคม 240 100 13.33 59.58 22.92 4.17 - 

๔. ด้านสติปัญญา 240 100 11.25 50.83 27.08 10.83 - 

 
 



รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๐                             หน้า ๙๖ 

 

สรุปผลพัฒนาการเด็กด้านสาระท่ีควรเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

ผลพัฒนาการเด็กด้านสาระท่ีควรเรียนรู้   ชั้นอนุบาลปีท่ี ๑   

พัฒนาการด้าน 
จ านวนเด็ก 

ที่ประเมิน 

จ านวนเด็กที่ผ่านเกณฑ์ตามระดบัคุณภาพ 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ 
ควร
เสริม 

๑. ด้านร่างกาย 233 1 81 129 22 - 

๒. ด้านอารมณ์-จิตใจ 233 10 90 131 2 - 

๓. ด้านสังคม 233 59 101 58 15 - 

๔. ด้านสติปัญญา 233 39 160 34 - - 

 

สรุปผลพัฒนาการเด็กด้านสาระท่ีควรเรียนรู้   ชั้นอนุบาลปีท่ี ๑   

สาระการเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับ 
จ านวนเด็ก 

ที่ประเมิน 

จ านวนเด็ก 

ผ่านร้อยละ 

จ านวน  (ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ) 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ 
ควร
เสริม 

๑. ตัวเด็ก 233 100 0.43 34.76 55.36 9.44 - 

๒. บุคคลและสถานที่แวดล้อมตัวเด็ก 233 100 4.29 38.63 56.22 0.86 - 

๓. ธรรมชาติรอบตัวเด็ก 233 100 25.32 43.35 24.89 6.44 - 

๔. สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก 233 100 16.74 68.67 14.59 - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๐                             หน้า ๙๗ 

 

ผลพัฒนาการเด็กด้านสาระท่ีควรเรียนรู้   ชั้นอนุบาลปีท่ี ๒  

พัฒนาการด้าน 
จ านวนเด็ก 

ที่ประเมิน 

จ านวนเด็กที่ผ่านเกณฑ์ตามระดบัคุณภาพ 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ 
ควร
เสริม 

๑. ด้านร่างกาย 233 59 167 6 - - 

๒. ด้านอารมณ์-จิตใจ 233 70 129 33 - - 

๓. ด้านสังคม 233 119 72 36 5 - 

๔. ด้านสติปัญญา 233 120 79 24 9 - 

 

สรุปผลพัฒนาการเด็กด้านสาระท่ีควรเรียนรู้   ชั้นอนุบาลปีท่ี ๒  

สาระการเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับ 
จ านวนเด็ก 

ที่ประเมิน 

จ านวนเด็ก 

ผ่านร้อยละ 

จ านวน  (ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ) 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ 
ควร
เสริม 

๑. ตัวเด็ก 232 100 25.43 71.98 2.59 - - 

๒. บุคคลและสถานที่แวดล้อมตัวเด็ก 232 100 30.17 55.60 14.22 - - 

๓. ธรรมชาติรอบตัวเด็ก 232 100 51.29 31.03 15.52 2.16 - 

๔. สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก 232 100 51.72 34.05 10.34 3.88 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๐                             หน้า ๙๘ 

 

ผลพัฒนาการเด็กด้านสาระท่ีควรเรียนรู้   ชั้นอนุบาลปีท่ี ๓  

พัฒนาการด้าน 
จ านวนเด็ก 

ที่ประเมิน 

จ านวนเด็กที่ผ่านเกณฑ์ตามระดบัคุณภาพ 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ 
ควร
เสริม 

๑. ด้านร่างกาย 238 39 179 20 - - 

๒. ด้านอารมณ์-จิตใจ 238 77 138 23 - - 

๓. ด้านสังคม 238 125 104 9 - - 

๔. ด้านสติปัญญา 238 144 91 3 - - 

 

สรุปผลพัฒนาการเด็กด้านสาระท่ีควรเรียนรู้   ชั้นอนุบาลปีท่ี ๓  

สาระการเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับ 
จ านวนเด็ก 

ที่ประเมิน 

จ านวนเด็ก 

ผ่านร้อยละ 

จ านวน  (ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ) 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ 
ควร
เสริม 

๑. ตัวเด็ก 238 100 16.39 75.21 8.40 - - 

๒. บุคคลและสถานที่แวดล้อมตัวเด็ก 238 100 32.35 57.98 9.66 - - 

๓. ธรรมชาติรอบตัวเด็ก 238 100 52.52 43.70 3.78 - - 

๔. สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก 238 100 60.50 38.24 1.26 - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๐                             หน้า ๙๙ 

 

ตอนที่ ๔ 
สรุปผลการพัฒนาและการน าไปใช้ 

 
๑. สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม 
 ผลการด าเนินงานในภาพรวม ได้ด าเนินการตามกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงานโรงเรียน ครบทุก
โครงการอยู่ในขั้นระดับดี และดีมาก เป็นที่พึงพอใจของผู้บริหาร ครูอาจารย์ ผู้ครอง ชุมชน และเด็ก 
 

โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลส าเร็จ 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 
    ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 

1. กิจกรรมอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม (1.1 ) 
2. กิจกรรมชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูง(1.1) 
3. กิจกรรมหน้าเสาธง เคลื่อนไหวและจังหวะ(๑.๒) 
4. กิจกรรมตรวจสุขภาพ(๑.๓) 
5. กิจกรรมล้างมือ(๑.๓) 
6. กิจกรรมหนูฟันดี(๑.๓) 
7. กิจกรรมการก าจัดลูกน้ ายุงลาย(๑.๔) 
8. กิจกรรมป้องกันโรคติดต่อ(๑.๔) 
9. กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ/อุบัติภัย/สิ่งเสพติดให้โทษ(๑.๔) 
10. กิจกรรมหนูน้อยลูกทุ่งแดนซ์(๒.๑) 
11. กิจกรรมหนูน้อยแอโรบิค(๒.๒) 
12. กิจกรรมกีฬาสีอนุบาล(๒.๓), (๒.๔) 
13. กิจกรรมหนูน้อยทัศนศึกษา(๒.๔) 
14. กิจกรรมวันไหว้ครู(๓.๑) 
15. กิจกรรมวันแม่(๓.๑) 
16. กิจกรรมธนาคารความดี(๓.๒) 
17. กิจกรรมวันคริสต์มาส(๓.๓),(๓.๔) 
18. กิจกรรมวันสุนทรภู่(๓.๔) 
19. กิจกรรมหนูน้อยไหว้สวย(๓.๔) 
20. กิจกรรมวันวิชาการ(๔.๑),(๔.๒),(๔.๔) 
21. กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือ(๔.๓) 
22. กิจกรรมการแสดงท่าทางประกอบนิทานเพลง(๔.๕) 
23. กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี(๔.๕) 
24. กิจกรรมการแข่งขันปั้นดินน้ ามัน(๔.๕) 
25. แผนการจัดประสบการณ์(๕.๑) 
26. กิจกรรมโครงการ-โครงงาน(๕.๒) 
27. ข้อตกลงในห้องเรียน(๕.๓) 
28. มุมการจัดประสบการณ์(๕.๔),(๕.๗) 
29. บันทึกพัฒนาการ(๕.๕),(๕.๑๐) 
30. บัญชีเรียกชื่อ(๕.๕),(๕.๑๐) 

๑.ผู้บริหารเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 
๒.งบประมาณเพียงพอ 
๓.บุคลากรในโรงเรียนให้ความร่วมมือ 
๔.ผู้ปกครององค์กรต่างๆ ชุมชน ให้การ
สนับสนุน 



รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๐                             หน้า ๑๐๐ 

 

โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลส าเร็จ(ต่อ) 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 
    ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 

31. สมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน(๕.๕),(๕.๑๐) 
32. วิจัยในชั้นเรียน(๕.๖) 
33. การรับส่งเด็ก(สมุดรับ - ส่ง)(๕.๘) 
34. ป้ายท าเนียบบุคลากร(๕.๙) 
35. จัดท าแผนพัฒนา(๖.๑) 
36. แผนปฏิบัติงานประจ าปี(๖.๒) 
37. จัดอบรมสัมมนาภายใน(๖.๔),(๖.๕) 
38. เข้าร่วมอบรมสัมมนาภายนอก(๖.๔),(๖.๕) 
39. ศึกษาต่อและศึกษาดูงาน(๖.๔),(๖.๕) 
40. กิจกรรมนิเทศภายใน(๖.๓)(๖.๖) 
41. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์(๖.๗) 
42. กิจกรรมจัดท าแผนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย(๗.๑) 
43. กิจกรรมวิเคราะห์สาระการเรียนรู้(๗.๒) 
44. แบบบันทึกพัฒนาการ(๗.๒) 
45. กิจกรรมวิเคราะห์หลักสูตร(๗.๒) 
46. กิจกรรมวัดและประเมินผล(๗.๒) 
47. กิจกรรมก าหนดหน่วยการจัดประสบการณ์รายปีรายสัปดาห์(๗.๓) 
48. กิจกรรมบ้านสารสัมพันธ์(๗.๔) 
49. กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่(๗.๔) 
50. จัดซื้อสื่ออุปกรณ์,สื่อไอที,สิ่งอ านวยความสะดวกในห้องเรียนและ
ห้องประกอบการสอน(๗.๕) 
51. กิจกรรมผลิตสื่อ และป้ายนิเทศ(๗.๕) 
52. หลักสูตรสถานศึกษา(๘.๑-๘.๒) 
53. ปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยี(๘.๓) 
54. การประเมินตนเองของครูผู้สอน (SSR) (๘.๔) 
55. แผนพัฒนา 3 ปี (๘.๕) 
56. การประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) (๘.๖) 
57. กิจกรรมปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ ได้แก่ห้องคอมพิวเตอร์ สนาม
เดเ็ล่นห้องดนตรี ห้องศิลปะห้องสมุดสนามฟุตบอลโรงอาหาร(๙.๑) 
58. กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ได้แก่ ท าความสะอาดสภา
พร่องน้ า ห้องน้ าสนามเด็กเล่น อาคารเรียน  
อาคารเอนกประสงค์(๙.๑) 
59. กิจกรรมหนูน้อยรักษ์สิ่งแวดล้อม(๙.๒) 
60. กิจกรรมการจัดประสบการณ์ประจ าวัน ( 6 กิจกรรมหลัก ) (๑๐.๑) 
61. กิจกรรมวันฉลองพ่อบอสโก(๑๐.๑) 
62. กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา(๑๐.๑) 
63. กราฟการประเมินการจัดประสบการณ์พัฒนาการ ๔ ด้าน(๑๐.๒) 

 

๑.ผู้บริหารเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 
๒.งบประมาณเพียงพอ 
๓.บุคลากรในโรงเรียนให้ความร่วมมือ 
๔.ผู้ปกครององค์กรต่างๆ ชุมชน ให้การ
สนับสนุน 
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โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลส าเร็จ(ต่อ) 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 
    ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 

64. กิจกรรมแข่งขันพัฒนาการ 4 ด้าน(๑๑.๑) 
65. กิจกรรมจากหน่วยงานภายนอก(๑๑.๑) 
66. กิจกรรมเสริมพัฒนาการหลังเลิกเรียน(๑๑.๒) 

 

๑.ผู้บริหารเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 
๒.งบประมาณเพียงพอ 
๓.บุคลากรในโรงเรียนให้ความร่วมมือ 
๔.ผู้ปกครององค์กรต่างๆ ชุมชน ให้การ
สนับสนุน 

 
โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ประสบผลส าเร็จ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม สาเหตุ 
- 
 

- 

๒.จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา  

      ๒.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 ๑) ด้านคุณภาพเด็ก    
  จุดเด่น  
   เด็กร้อยละ ๙๕มีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพที่ดีมีการตรวจสุขภาพ

ประจ าปีเช่นให้วัคซีนมีทักษะในการเคลื่อนไหวช่ืนชมศิลปะดนตรีและรักธรรมชาติสามารถเล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้
ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาท่ีตนเองนับถือสนใจท่ีจะเรียนรู้ซักถามสิ่งต่างๆรอบตัวและมีทักษะทางด้านภาษา
เหมาะสมกับวัยมีความรับผิดชอบรู้จักแก้ปัญหามีน้ าใจรู้จักให้อภัยแบ่งปันสามารถรู้จักน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 จุดที่ควรพัฒนา  
๑.ส่งเสรมิให้เด็ก ครูและผู้ปกครองได้เข้าใจหลักโภชนาการเพื่อลดภาวะเด็กท่ีมีน้ าหนักส่วนสูงไม่เป็นไป 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
๒.ส่งเสรมิให้หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหต ุ
๓.ส่งเสรมิให้เด็กมีวินัย และรับผดิชอบเชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่และครูอาจารย์ 
๔.ส่งเสรมิให้เด็กเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดจาก 

ประสบการณ์เรยีนรู้ 
 ๒) ด้านการจัดการศึกษา 
  จดุเด่น 

๑.ครมูีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัยเข้าใจธรรมชาติ ของการจัดการศึกษาปฐมวัย 
๒.ครมูีแผนการจัดประสบการณ์ทีส่อดคล้องกับหลักสตูรการศึกษาปฐมวัยสามารถจดัประสบการณ์การเรียนรู้ที่

หลากหลายสอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
๓.ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับพัฒนาการเด็ก 
๔.ครมูีการใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลพัฒนาการเด็กอย่างหลากหลาย 
๕.มีบุคลากรสนับสนุนการจดัการจัดประสบการณ์ทีส่่งเสริมเด็กให้เกิดการเรียนรู้และมีทักษะเฉพาะทางจากครูผูม้ี

ประสบการณ์สอนโดยตรงเช่น ด้านการใช้สื่อคอมพิวเตอรด์้านดนตรดี้านพละศึกษาและทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจาก
ครูชาวต่างชาติผูเ้ป็นเจ้าของภาษาโดยตรง 

๖.ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพอยูเ่สมอ 
๗.ผู้ปกครองชุมชนองค์กร และหนว่ยงานต่างๆให้การยอมรับและสนบัสนุนการจดัการศึกษาปฐมวัยโดยสนับสนุน

วิทยากรให้ความรู้ในเรื่องสมุนไพรไทยเรื่องการดูแลสุขภาพและฟันเรื่องการปฏิบัตติามกฎจราจรและเรื่องการอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างมีความสุข ฯลฯ 
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  จุดที่ควรพัฒนา  
๑.ครูจดัท าวิจัยทุกคนและพัฒนาการจัดการเรยีนรู้ที่ตนเองรับผดิชอบและใช้ผลไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์ 

 ๓) ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  จุดเด่น 
ด้านวิชาการ  
  กิจกรรมวันวิชาการเปิดโลกการเรียนรู้ปฐมวัยเด็กได้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากการเข้าแลกเข้าแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ตามฐานความรู้ต่างๆจากการจัดประสบการณ์แบบโครงการโครงงานจากบุคลากรภายนอกที่ให้ความอนุเคราะห์สื่ออุปกรณ์ทาง
การศึกษาและแบ่งปันประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง 
ด้านกิจกรรม  
  สนับสนุนและส่งเสรมิเดก็/ครู/ผู้ปกครองให้เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญต่างๆเช่นกิจกรรมวันแม่ กิจกรรมวันสุนทรภู่กิจกรรมวัน
พ่อกิจกรรมคริสตร์มาสกิจกรรมกีฬากิจกรรมวันพ่อบอสโกฯลฯจึงเกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
ด้านพัฒนาชุมชน 
  ได้จัดกจิกรรมระหว่างโรงเรียน - ชุมชนร่วมกันเช่น 

− กิจกรรมหนูน้อยอนรุักษ์สิ่งแวดล้อม 
− โครงการทัศนศึกษาพาน้องเข้าวดั 

  เป็นการปลูกฝังให้เด็กวัดถิ่นฐานบ้านถ่ินรู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีประพฤติปฏิบัติตามหลักค าสอนของ
ศาสนาท่ีตนเองนับถือได้เหมาะสมกับวัย 
  จุดที่ควรพัฒนา  

๑.ควรจดัให้เด็กทุกระดับชั้นไปทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อให้เกิดการแลกเปลีย่นเรยีนรู้จากสถานท่ีจริง 
 ๔)ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
  จุดเด่น เน้นระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนตามจุดเน้นของทางโรงเรยีน 

  จุดที่ควรพัฒนา เผยแพร่วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจดุเน้นให้แพรห่ลาย 
 ๕) ด้านมาตรการส่งเสริม 
  จุดเด่น 

๑.บุคลากรได้รับการอบรมตรงกับสาขาวิชาชีพ 
๒. บุคลากรได้รับการยอมรับและได้รับการยกย่องเป็นบุคลากรตัวอยา่ง ท่ีมีคุณภาพทางการศึกษา 

 จุดที่ควรพัฒนา  
๑.ควรจดักิจกรรมการศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
๒.การจดัทัศนะศึกษานอกสถานท่ีภาคเรยีนละ 1 ครั้ง 
 

 ๒.๒ ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ๑) ด้านคุณภาพผู้เรียน 
  จุดเด่น ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

  จุดที่ควรพัฒนา ความสามารถดา้นการคดิอย่างเปน็ระบบ 

 ๒) ด้านการจัดการศึกษา 
  จุดเด่น การบริหารแบบมสี่วนร่วม 
  จุดที่ควรพัฒนา ผลการประเมิน หรือผลการวิจัย 
 ๓) ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  จุดเด่น ด้านทัศนศึกษาและเทคโนโลย ี

  จุดที่ควรพัฒนา การเรยีนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 ๔)ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
  จุดเด่น เน้นระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามจุดเน้นของทางโรงเรียน 

 จุดที่ควรพัฒนา เผยแพร่วสิัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นให้แพร่หลาย 
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 ๕) ด้านมาตรการส่งเสริม 
  จุดเด่น สถานศึกษาจัดกิจกรรมตอบสนองตามจุดเน้นตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
 จุดที่ควรพัฒนา เพิ่มการประสานงาน การนิเทศตดิตาม 
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 มุ่งเน้นเด็กให้มีความรู้ความสามารถในด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์ภาษาและเทคโนโลยีเพื่อเตรียมพร้อมเด็กเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
 

๔. ความต้องการและการช่วยเหลือ  
 ให้ส่งเสรมิวิทยฐานะ ค่าครองชีพและสวสัดิการ ครโูรงเรยีนเอกชน  
 
 
 

.................................. 
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ภาคผนวก 
 
 

o บันทึกการให้ความเห็นชอบ  รายงานประจ าปี ๒๕๖๐  ของสถานศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานลงนาม 

o ค าสั่งแต่งตั้ง  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาปี ๒๕๕7 
o ค าสั่งแต่งตั้ง  คณะท างานรายงานประจ าปี ๒๕๖๐ 
o ภาพกิจกรรมส าคัญ  ที่แสดงผลงานดีเด่นของสถานศึกษา  

 
 
 
 

------------------------------ 
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ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา อ าเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี 

เรื่อง การจัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 

***************************************** 
 การจัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการจัดท าแผนงานของโรงเรียนให้มีความก้าวหน้าในการพัฒนาการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๐ ให้
สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายของโรงเรียนและสนองนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 
 บัดนี้ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ได้จัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการอ านวยการโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ได้ท าการพิจารณารายงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ที่โรงเรียนจัดท าขึ้นแล้ว เห็นว่าเป็นรายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เป็น
แนวทางในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนต่อไปได้ 
 
 
       
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ……………………..……………………………… 
(บาทหลวงปราโมทย์  รุจิเกียรติก าจร) 

ประธานคณะกรรมการบริหาร 
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 
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ค าสั่ง  โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 
ที่  ๑ / ๒๕๕7 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียน    
 

 

 ตามที่พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.๒๕๕๐มาตรา ๓๐ก าหนดให้โรงเรียนต้องมีคณะกรรมการบริหารประกอบด้วย 
ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ ผู้อ านวยการ ผู้แทนผู้ปกครองและผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อยหนึ่งคน แต่ไม่เกินสามคน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ 
วิธีการสรรหากรรมการให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในตราสารจัดตั้ง 
 ทางโรงเรียนได้ด าเนินการเกี่ยวกับคณะกรรมการบริหารตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐แล้ว จึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ดังนี้ 

๑. บาทหลวงปราโมทย์   รุจิเกียรติก าจร ผู้รับใบอนุญาต ประธานกรรมการ 
๒. บาทหลวงสมชาต ิ  ผิวเกลีย้ง  ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๓. นายแพทย์ณรงค์ฤทธิ ์  สถิตธรรมนิตย ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๔. นายวีระชัย   ต้นค าใบ  ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๕. นายเทอดเกียรต ิ  ค าดีบุญ  ผู้แทนคร ู กรรมการ 
๖. นายนพรัตน ์   หว้านเครือ ผู้แทนคร ู  กรรมการ 
๗. นายวินัย   ทีหอค า  ผู้แทนคร ู  กรรมการ 
๘. นายณัทพงศ ์   ต้นค าใบ  ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ 
๙. นางลัดดาวรรณ  ไทยล าภู   ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ 
๑๐. บาทหลวง ดร.สมิต  แดงอ าพันธ์ ผู้อ านวยการ กรรมการและเลขานุการ 
ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าท่ี  ตามพระราชบัญญัติโรงเรยีนเอกชน  พ.ศ. ๒๕๕๐  มาตรา ๓๑ ดังนี ้

๑. ออกระเบยีบ และข้อบังคับตา่งๆ ของโรงเรียนในระบบ 
๒. ให้ความเห็นชอบนโยบาย และแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในระบบ 
๓. ให้ค าแนะน าการบริหารและการจัดการโรงเรียนในระบบด้านบุคลากร แผนงาน งบประมาณ วิชาการ กิจกรรมเด็ก  
    อาคารสถานท่ี และความสัมพนัธ์กับชุมชน 
๔. ก ากับดูแลให้มีระบบการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียนในระบบ 
๕. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการปฏิบตัิงานของผู้อ านวยการ 
๖. ให้ความเห็นชอบการกู้ยืมเงินครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันเกินร้อยละยี่สิบห้าของมูลค่าของทรัพย์สินที่โรงเรียนในระบบมี 
    อยู่ขณะนั้นในกรณีที่คณะกรรมการบริหารไม่ให้ความเห็นชอบการกู้ยืมเงิน คณะกรรมการต้องเสนอทางเลือกที่ปฏิบัติได้ 
    ให้แก่โรงเรียนในระบบด้วย เว้นแต่คณะกรรมการจะเห็นว่าการกู้ยืมเงินนั้นมิได้ เป็นไปเพื่อประโยชน์ของการด าเนินกิจการ 
    โรงเรียนในระบบ 
๗.  ให้ความเห็นชอบการก าหนดค่าธรรมเนยีมการศึกษาและคา่ธรรมเนียมอื่นของโรงเรียนในระบบ 
๘.ให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปี งบการเงินประจ าปี และการแต่งตั้งผู้สอบบญัชี 
๙. พิจารณาค าร้องทุกข์ของครู ผู้ปกครอง และเด็ก 
๑๐. ด าเนินการอื่นตามที่กฎหมายระบุให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร 
    
  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
  สั่ง   ณ    วันท่ี ๘ เดือน  มีนาคม   พ.ศ.   ๒๕๕7 
      

   ลงช่ือ     ผู้รับใบอนุญาต 
    (บาทหลวงปราโมทย์  รุจิเกียรติก าจร) 



รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๐                             หน้า ๑๐๗ 

 

 
 
 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 
ที่   ๒ / ๒๕๖๐ 

เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบปฏิบัติ พัฒนา และรายงานผลการด าเนินงาน ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
โรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

**************************************** 
 ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๒ ส่วนที่ ๑  ได้ก าหนดให้โรงเรียนจัดระบบการประกันคุณภาพภายในให้เป็นหลักประกันการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามภารกิจอย่างต่อเนื่องและพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในหมวด ๓  
 เพ่ือให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงานบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผล ตามมาตรฐาน
และตัวบ่งชี้จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริการราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ.๒๕๔๖  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม แต่งตั้งครูรับผิดชอบการด าเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐  ดังนี้ 

 คณะกรรมการอ านวยการ 
๑. นายณัทพงศ์   ต้นค าใบ   ประธานกรรมการ 
๒. นางลัดดาวรรณ   ไทยล าภู   กรรมการ    
๓. นายนพรัตน์   หว้านเครือ  กรรมการ 
๔. นายเทอดเกียรติ  ค าดีบุญ   กรรมการ 
๕. นายวินัย   ทีหอค า   กรรมการ 
๖. นายเอกพล   ปริปุรณะ  กรรมการและเลขานุการ 

 คณะกรรมการด าเนินงานตามมาตรฐาน 
มาตรฐานระดับปฐมวัย ผู้มีหน้าที่และความรับผิดชอบ 

มาตรฐานที่ ๑   
 

เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย
จ านวน  ๔  ตัวบ่งชี ้

นางสมฤดี  อัตศร ี
นางสาวบุษรา  ชาหอมช่ืน 

มาตรฐานที่ ๒   
 

เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และ
จิตใจจ านวน ๔ ตัวบ่งชี ้

นางดาวเรือง  ค าดีบุญ 

มาตรฐานที่ ๓   
 

เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม
จ านวน ๔ ตัวบ่งชี ้

นางจิตติมา  กุลแก้ว 

มาตรฐานที่ ๔   
 

เด็กมีการพัฒนาด้านสติปัญญา 
จ านวน  ๕  ตัวบ่งชี ้

นางศศิธร  ฮวดคณูประเสริฐ 

มาตรฐานที่ ๕   
 

ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
จ านวนตัวบ่งชี้๑๐ ตัวบ่งชี ้

นางอรพินท์  ต้นค าใบ 
นางศิริพร  กุลานุวัต ิ

 



รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๐                             หน้า ๑๐๘ 

 

มาตรฐานระดับปฐมวัย ผู้มีหน้าที่และความรับผิดชอบ 
มาตรฐานที่ ๖   
 

ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 
จ านวน  ๗  ตัวบ่งชี ้

นางเกตุไพรวรรณ  ช่ังดี 

มาตรฐานที่ ๗   
 

แนวการจัดการศึกษา 
จ านวน ๕ ตัวบ่งชี ้

นางวรณัน  พานตะส ี
นางพรพิมล  ชิณเฮียง 

มาตรฐานที่ ๘   
 

สถานศึกษามีการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 
จ านวน ๖ ตัวบ่งชี ้

นางสาวอ านวย  มายอด 

มาตรฐานที่ ๙   
 

สถานศึกษามีการสร้างส่งเสริม   
สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ 
จ านวน ๒ ตัวบ่งชี ้

นางศิริรัตน์  ศรีบรุมย ์
นางปุณยนุช  พรหมสาขา 

มาตรฐานที่ ๑๐   
 

การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามปรัชญา   วิสัยทัศน์
และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย
จ านวน ๒ ตัวบ่งชี ้

นางสร้อยระหงษ์  จันละคร 

มาตรฐานที่ ๑๑   
 

การพัฒนาการศึกษาตาม
นโยบายและแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพ
ให้สูงขึ้น 
จ านวน ๒ ตัวบ่งชี้              

นางรุ่งนภา  ชิณเฮยีง 
นางล าดวน  บุญอาจ 

 

      
      

 ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ได้ปฏิบัติหน้าที่จนเต็มความสามารถ เพ่ือการพัฒนาโรงเรียน จะได้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
     สั่งณ วันที่  ๑๐  เดือน  พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ลงชื่อ .............................................................. 

(บาทหลวง ดร.สมิต  แดงอ าพันธ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี 



รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๐                             หน้า ๑๐๙ 

 

 
 

 
 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 
ที่   ๓ /๒๕๖๐ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
**************************************** 

  ตามที่โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ได้ด าเนินการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง
ของพระราชบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตลอด เพ่ือให้การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๐  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙๑(๑)(๖) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดังต่อไปนี้ 

๑. นายณัทพงศ์   ต้นค าใบ   ประธานกรรมการ 
๒. นายสุพัฒน์   ประเสริฐสังข์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. นางลัดดาวรรณ  ไทยล าภู     กรรมการ    
๔. นายนพรัตน์   หว้านเครือ  กรรมการ  
๕.นายเทอดเกียรติ  ค าดีบุญ   กรรมการ 
๖.นายวินัย   ทีหอค า   กรรมการ 
๗.นายเอกพล   ปริปุรณะ  กรรมการและเลขานุการ 
 
ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ได้ปฏิบัติหน้าที่จนเต็มความสามารถ เพ่ือการพัฒนาโรงเรียน จะได้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 
     สั่งณ วันที่  ๑๐  เดือน  พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 

 
 

ลงชื่อ……………………………………………………… 
(บาทหลวงปราโมทย์  รุจิเกียรติก าจร) 

ผู้รับใบอนุญาต 
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี 
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ตารางเทียบเกณฑ์การประเมิน  ระดับคุณภาพ 
 

คะแนน 
ที่ค านวณได้ 
(เต็ม ๐.๕๐) 

คะแนน 
ที่ค านวณได้ 
(เต็ม ๑.๐๐) 

คะแนน 
ที่ค านวณได้ 
(เต็ม ๒.๐๐) 

คะแนน 
ที่ค านวณได้ 
(เต็ม ๕.๐๐) 

เทียบระดับ
คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

 
๐.๔๕ – ๐.๕๐ ๐.๙๐ – ๑.๐๐ ๑.๘๐ – ๒.๐๐ ๔.๕๐ – ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 
๐.๓๘ – ๐.๔๔ ๐.๗๕ – ๐.๘๙ ๑.๕๐ – ๑.๗๙ ๓.๗๕ – ๔.๔๙ ๔ ดีมาก 
๐.๓๐ – ๐.๓๗ ๐.๖๐ – ๐.๗๔ ๑.๒๐ – ๑.๔๙ ๓.๐๐ – ๓.๗๔ ๓ ดี 
๐.๒๕ – ๐.๒๙ ๐.๕๐ – ๐.๕๙ ๑.๐๐ – ๑.๑๙ ๒.๕๐ – ๒.๙๙ ๒ พอใช้ 
๐.๐๐ – ๐.๒๔ ๐.๐๐ – ๐.๔๙ ๐.๐๐ – ๐.๙๙ ๐.๐๐ – ๒.๔๙ ๑ ปรับปรุง 

 
 

คะแนน 
ที่ค านวณได้
(เต็ม ๐.๕๐) 

คะแนน 
ที่ค านวณได้ 
(เต็ม ๑.๐๐) 

คะแนน 
ที่ค านวณได้ 
(เต็ม ๒.๐๐) 

คะแนน 
ที่ค านวณได้ 
(เต็ม ๓.๐๐) 

คะแนน 
ที่ค านวณได้ 
(เต็ม ๔.๐๐) 

คะแนน 
ที่ค านวณได้ 
(เต็ม ๕.๐๐) 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

๐.๕๐ ๑.๐๐ ๒.๐๐ ๓.๐๐ ๔.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 
๐.๔๐ ๐.๘๐ ๑.๖๐ ๒.๔๐ ๓.๒๐ ๔.๐๐ ๔ ดีมาก 
๐.๓๐ ๐.๖๐ ๑.๒๐ ๑.๘๐ ๒.๔๐ ๓.๐๐ ๓ ดี 
๐.๒๐ ๐.๔๐ ๐.๘๐ ๑.๒๐ ๑.๖๐ ๒.๐๐ ๒ พอใช้ 
๐.๑๐ ๐.๒๐ ๐.๔๐ ๐.๖๐ ๐.๘๐ ๑.๐๐ ๑ ปรับปรุง 

     หมายเหตุ  ใช้กับ บช.  ที่ ๕, ๘-๑๕ 
 
 

คะแนน 
ที่ค านวณได้ 
(เต็ม ๑๐) 

คะแนน 
ที่ค านวณได้ 
(เต็ม ๓๐) 

คะแนน 
ที่ค านวณได้ 
(เต็ม ๕๐) 

คะแนน 
ที่ค านวณได้ 
(เต็ม ๑๐๐) 

เทียบระดับ
คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

 
๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ ๒๗.๐๐ – ๓๐.๐๐ ๔๕.๐๐ – ๕๐.๐๐ ๙๐.๐๐ – ๑๐๐.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 
๗.๕๐ – ๘.๙๙ ๒๒.๕๐ – ๒๖.๙๙ ๓๗.๕๐ – ๔๔.๙๙ ๗๕.๐๐ – ๘๙.๙๙ ๔ ดีมาก 
๖.๐๐ – ๗.๔๙ ๑๘.๐๐ – ๒๒.๔๙ ๓๐.๐๐ – ๓๗.๔๙ ๖๐.๐๐ – ๗๔.๙๙ ๓ ดี 
๕.๐๐ – ๕.๙๙ ๑๕.๐๐ – ๑๗.๙๙ ๒๕.๐๐ – ๒๙.๙๙ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙ ๒ พอใช้ 
๐.๐๐ – ๔.๙๙ ๐.๐๐ – ๑๔.๙๙ ๐.๐๐ – ๒๔.๙๙ ๐.๐๐ – ๔๙.๙๙ ๑ ปรับปรุง 

หมายเหตุ  ใช้กับ มฐ.  ที่ ๗, ๘,๑๐,๑๑,๑๓     
 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๐                             หน้า ๑๑๑ 

 

เอกสารประกอบการค้นคว้า 

กรมวิชาการ. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)                                            

พ.ศ. ๒๕๔๕ และพระราชบัญญัติการศึกษา ภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕.  กรุงเทพฯ : 

                 โรงพิมพ์อักษรไทย (น.ส.พ.ฟ้าเมืองไทย). 

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน), ส านัก. ๒๕๕๐. มาตรฐาน 

 ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การพิจารณา.  พิมพ์ครั้งที่ ๔.  กรุงเทพฯ : บริษัทจุดทองจ ากัด. 

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน), ส านัก. ๒๕๖๐.  

 คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๐) ระดับการศึกษา 

 ขั้นพ้ืนฐาน ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐.  กรุงเทพฯ : บริษัทแม็ทช์พอยท์. 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, ส านักงาน.  ๒๕๔๙.  แนวทางการน ามาตรฐานการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานสู่การปฏิบัติ.  พิมพ์ครั้งที่ ๒.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย 
จ ากัด. 

ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. ๒๕๔๙.  แนวทางการเขียนรายงานการพัฒนาคุณภาพ 

 การศึกษาประจ าปีของสถานศึกษา.  พิมพ์ครั้งที่ ๑.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุม 

 สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจ ากัด. 


