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ค ำน ำ 
 

เอกสาร “รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ประจ าปีการศึกษา 

๒๕๖๐  ฉบับนี้จัดท าขึ้นเพื่อรายงานผลของโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยาในปีการศึกษา ๒๕๖๐  ซึ่งเป็นไป

ตามความมุ่งหมายของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไข

เพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พุทธศักราช ๒๕๔๕  ที่ได้ก าหนดหลักการส าคัญข้อหนึ่ง คือ จัดให้มีระบบประกันคุณภาพ

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

รายงานประจ าปี ที่เป็นรายงานประกันคุณภาพภายในเนื้อหาสาระของเอกสารประกอบด้วย 

ส่วนที ่๑ ข้อมูลพื้นฐาน 

ส่วนที่ ๒ ผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษา 

 มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

 มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจดัการของผู้บริหารสถานศึกษา 

 มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 มาตรฐานที่ ๔  ระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

ส่วนที ่๓ สรุปผล  แนวทางการพัฒนา  และความต้องการการช่วยเหลือ 

ส่วนที ่๔ ภาคผนวก 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกือ้วิทยา ขอขอบคุณคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้มีสว่นเกี่ยวข้อง

ทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ในการน าไปเป็นฐานข้อมูลสารสนเทศ  

เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และการส่งเสริมสนับสนุนของหน่วยงาน องค์กรต่างๆ รวมทั้ง

หน่วยงานต้นสังกัดในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาต่อไป 

 

 
     นางสพุรรณนิการ์     บุญเกื้อ 

                                                                                ( ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา ) 

 

 



ข 

 

สำรบัญ 
  หน้ำ 

ค ำน ำ  ก 
สำรบัญ  ข 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐำน ๑ 

ส่วนที่ ๒ ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ ๑๘ 

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (๔ มาตรฐาน) ๑๘    
 มาตรฐานที่ ๑ ดา้นคุณภาพผู้เรียน ๑๘ 
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร

สถานศึกษา 
๒๔ 

 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๒๗ 
 มาตรฐานที่ ๔ ระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล  ๒๘ 
 สรุปผลการประเมินในภาพรวม ๓๐ 
 การปฏิบัติที่เป็นเลิศ  Best Practices ๓๑ 
ส่วนที่ ๓ สรุปผล  แนวทำงกำรพฒันำ  และควำมต้องกำรกำรช่วยเหลือ ๓๒ 

ส่วนที่ ๔ ภำคผนวก ๓๖ 

 - สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  

 - ประกาศโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  
 - ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  
 - ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน/คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในสถานศึกษา  
 - บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาของ      
   คณะกรรมการอ านวยการ  
 - ภาพกิจกรรมส าคัญต่างๆที่แสดงผลงานของสถานศึกษา  

 

 



 

โรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา   ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบรุี 
 

๑ 
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR )  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ส่วนที่ ๑ ข้อมลูพื้นฐาน 
 
 
๑.๑  ข้อมูลทั่วไป 
 

ชื่อโรงเรียน        โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา        ที่อยู่    ๒๗/๓  หมู่ ๒   ต าบลเสาไห้   

อ าเภอเสาไห้    จังหวัดสระบุรี   ๑๘๑๖๐  สังกัด   ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา

เอกชน     โทรศัพท์   ๐-๓๖๓๑-๙๓๔๕  ,  ๐-๘๖๗๕-๐๕๒๙-๘  ,  ๐-๘๙๘๐-๑๓๙๕-๔             

โทรสาร   ๐-๓๖๓๓-๒๑๖๕  เปิดสอนระดับช้ัน  เตรียมอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

 

๑.๒  แนวทางการจัดการศึกษา 
 
ปรัชญาการศึกษา 
 พัฒนาความพร้อม  ปลูกฝังคุณธรรม   เน้นกระบวนการเรียนรู้ 
 

วิสัยทัศน์  
เป็นโรงเรียนคุณภาพ  ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะการเรียนรู้และการท างาน ก้าวล้ าทางภาษา 

รักความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
 

พันธกิจ 
๑. ส่งเสริม สนับสนุนและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี และมีทักษะ

ชีวิต 
๒. สนับสนุนส่งเสริม และจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีมารยาทงามอย่างไทย สืบสานวัฒนธรรมและประเพณี

ไทยมีคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๓. จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้  เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีทักษะการคิด ทักษะการเรียนรู้และ

การท างาน  มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
๔. สนับสนุน ส่งเสริมการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต 
๕. สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร พร้อมก้าวสู่ประชาคม

อาเซียน 
๖. สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 



 

โรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา   ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบรุี 
 

๒ 
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR )  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๗. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นสนับสนุนการเรียนรู้ 
๘. จัดระบบการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพภายในโดยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและ

พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ 
 

เอกลักษณ์  
 ส่งเสริมความเป็นไทย 
 

อัตลักษณ์ 
วิชาการดี    มีคุณธรรม  

 

๑.๓  ข้อมูลบุคลากรของโรงเรียน 
 

๑) จ านวนบุคลากรจ าแนกตามต าแหน่ง เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในต าแหน่ง  

(ข้อมูลเฉพาะผู้บริหารและครูระดับประถมศึกษา) 

ประเภทบุคลากร 
เพศ (คน)  

รวม 
ระดับการศึกษา (คน) ประสบการณ์ 

ในต าแหน่ง(เฉลี่ย) 
(ปี) 

ชาย หญิง 
ต่ ากว่า 
ป.ตรี 

ป.
ตรี 

ป.
โท 

ป.
เอก 

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



 

โรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา   ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบรุี 
 

๓ 
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR )  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 -   จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก ..........๑๑........ คน คิดเปน็ร้อยละ .......๕๗.๙๐.......  
 -   จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด .............๘........... คน คิดเปน็ร้อยละ .......๔๒.๑๐...... 
 -   สาขาที่ขาดแคลนครูวิชาดนตรี-นาฏศิลป์ , วิชาคอมพิวเตอร์  จ านวน…………๒….……คน 
 
 

๒) จ านวนครูผู้สอนแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และค่าเฉลี่ยจ านวนชั่วโมงในการสอนของครู ๑ คน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน (คน) ชั่วโมงสอนเฉลี่ย/คน/สัปดาห ์ หมายเหตุ 
-  ภาษาไทย ๒ ๒๓  
-  คณิตศาสตร์ ๒ ๒๓  
-  วิทยาศาสตร์ ๒ ๒๓  
-  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๒ ๒๓  
-  สุขศึกษาพลศึกษา ๒ ๒๓  
-  ศิลปะ ๑ ๒๓  
-  การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๒ ๒๓  
-  ภาษาต่างประเทศ ๒ ๒๓  

    

 

๑.๔  ข้อมูลนักเรียน 
 

๑) จ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับชั้นเรียน เพศ  
 

จ านวนนักเรียน 

ระดับชั้น 
เพศ 

รวม(คน) 
ชาย หญิง 

-  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ๓๗ ๓๓ ๗๐ 
-  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ๓๗ ๑๘ ๕๕ 
-  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ๒๕ ๒๘ ๕๓ 
-  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ๓๕ ๓๒ ๖๗ 
-  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ๓๕ ๓๑ ๖๖ 
-  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ๓๓ ๓๑ ๖๔ 

รวม ๒๐๓ ๑๗๓ ๓๗๕ 



 

โรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา   ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบรุี 
 

๔ 
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR )  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๒) จ านวนนักเรียนลักษณะพิเศษ จ าแนกตามคุณลักษณะ 
 

ระดับชั้น 
คุณลักษณะ 

พิการ ด้อยโอกาส ความสามารถพิเศษ 

-  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - - - 

-  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ - - - 

-  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ - - - 

-  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - - - 

-  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ - - - 

-  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ - - - 

รวม - - - 

 
๓) จ านวนนักเรียนในแต่ละระดับชั้นเรียนที่ผ่าน/ไม่ผ่าน การประเมินความสามารถด้านการอ่าน 

การเขียน การคิดค านวณ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทักษะตามหลักสูตร และมีสุขภาพตาม
เกณฑ์ 
- ตารางแสดงผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน  ของนักเรียนระดับ

ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

ระดับชั้น 
น.ร.ทั้งหมด 

(คน) 

จ านวน / ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

(การอ่านคิด  วิเคราะห์  และเขียน) 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

-  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ๗๐ ๓๒.๙๘ ๖๓.๗๘ ๓.๒๔ ๐.๐๐ 

-  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ๕๕ ๓๐.๒๗ ๖๐.๗๑ ๙.๐๒ ๐.๐๐ 

-  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ๕๓ ๕๐.๑๔ ๔๘.๔๗ ๑.๓๙ ๐.๐๐ 

-  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ๖๗ ๓๘.๒๓ ๖๑.๗๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

-  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ๖๖ ๘๑.๘๒ ๑๓.๑๓ ๕.๐๕ ๐.๐๐ 

-  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ๖๔ ๘๖.๔๑ ๑๓.๕๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

รวม ๓๗๕ ๕๓.๓๑ ๔๓.๕๘ ๓.๑๒ ๐.๐๐ 

 
 
 



 

โรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา   ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบรุี 
 

๕ 
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR )  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

- ตารางแสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา             
ปีที่ ๑-๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

ระดับชั้น 
น.ร.ทั้งหมด 

(คน) 

จ านวน / ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

-  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ๗๐ ๔๑.๕๖ ๕๘.๔๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

-  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ๕๕ ๗๔.๒๗ ๒๕.๒๘ ๐.๔๕ ๐.๐๐ 

-  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ๕๓ ๗๙.๖๐ ๒๐.๔๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

-  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ๖๗ ๔๒.๑๑ ๕๗.๘๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

-  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ๖๖ ๘๓.๑๔ ๑๔.๓๙ ๒.๔๖ ๐.๐๐ 

-  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ๖๔ ๘๑.๔๘ ๑๘.๕๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

รวม ๓๗๕ ๖๗.๐๓ ๓๒.๔๙ ๐.๔๘ ๐.๐๐ 

 
- ตารางแสดงผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนของนักเรียนระดับประถมศึกษา             

ปีที่ ๑-๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

 

 
 
 
 

ระดับชั้น 
น.ร.ทั้งหมด 

(คน) 

จ านวน / ร้อยละของนักเรียนจากผลการประเมิน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

-  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ๗๐ ๗๐ - 
-  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ๕๕ ๕๕ - 
-  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ๕๓ ๕๓ - 
-  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ๖๗ ๖๗ - 
-  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ๖๖ ๖๖ - 
-  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ๖๔ ๖๔ - 

รวม ๓๗๕ ๓๗๕ - 



 

โรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา   ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบรุี 
 

๖ 
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR )  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

- ตารางแสดงผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ๕ ด้าน  ของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

๑. ด้านความสามารถในการสื่อสาร 

ข้อ รายการประเมิน 
จ านวน นร. 

ทั้งหมด 
ดีเยี่ยม 

(ร้อยละ) 
ดี 

(ร้อยละ) 
พอใช้

(ร้อยละ) 
ปรับปรุง 
(ร้อยละ) 

๑.๑ มีความสามารถในการรับ – ส่งสาร ๓๗๕ ๔๙.๐๗ ๔๑.๘๗ ๘.๘๐ ๐.๒๗ 

๑.๒ 
มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 
ความคิด  ความเข้าใจของตนเอง โดย
ใช้ภาษาอย่างเหมาะสม 

๓๗๕ ๓๙.๗๓ ๔๙.๖๐ ๑๐.๔๐ ๐.๒๗ 

๑.๓ ใช้วิธีการสื่อสารทีเ่หมาะสม ๓๗๕ ๕๐.๙๓ ๔๑.๐๗ ๗.๗๓ ๐.๒๗ 

๑.๔ 
วิเคราะห์แสดงความคิดเห็นอย่างมี
เหตุผล 

๓๗๕ ๔๑.๖๐ ๔๘.๒๗ ๙.๘๗ ๐.๒๗ 

๑.๕ 
เขียนบันทกึเหตุการณ์ประจ าวันแล้ว
เล่าให้เพื่อนฟงัได ้

๓๗๕ ๔๖.๔๐ ๔๑.๐๗ ๑๒.๐๐ ๐.๕๓ 

รวม ๓๗๕ 
๔๕.๕๕ ๔๔.๓๗ 

๙.๗๖ ๐.๓๒ 
๘๙.๙๒ 

 
 
  ๒) ด้านความสามารถในการคิด 

ข้อ รายการประเมิน 
จ านวน นร. 

ทั้งหมด 
ดีเยี่ยม 

(ร้อยละ) 
ดี 

(ร้อยละ) 
พอใช้

(ร้อยละ) 
ปรับปรุง 
(ร้อยละ) 

๒.๑ 
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห ์

๓๗๕ ๖.๙๓ ๖๐.๘๐ ๓๑.๗๓ ๐.๕๓ 

๒.๒ 
มีทักษะในการคิดนอกกรอบอย่าง
สร้างสรรค ์

๓๗๕ ๑๕.๔๗ ๖๐.๘๐ ๒๓.๒๐ ๐.๕๓ 

๒.๓ สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ ๓๗๕ ๗.๗๓ ๖๘.๐๐ ๒๔.๐๐ ๐.๒๗ 
๒.๔ มีความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ ๓๗๕ ๑๐.๙๓ ๖๐.๒๗ ๒๘.๕๓ ๐.๒๗ 
๒.๕ ตัดสินใจแก้ปัญหาเกี่ยวกับตนเองได้ ๓๗๕ ๘.๕๓ ๖๖.๔๐ ๒๔.๒๗ ๐.๘๐ 

รวม ๓๗๕ 
๙.๙๒ ๖๓.๒๕ 

๒๖.๓๕ ๐.๔๘ 
๗๓.๑๗ 

   
 



 

โรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา   ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบรุี 
 

๗ 
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR )  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

   ๓) ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 

ข้อ รายการประเมิน 
จ านวน นร.                                                                                                                                                                                                                                     

ทั้งหมด 
ดีเยี่ยม 

(ร้อยละ) 
ดี 

(ร้อยละ) 
พอใช้

(ร้อยละ) 
ปรับปรุง 
(ร้อยละ) 

๓.๑ 
สามารถแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่
เผชิญได ้

๓๗๕ ๗.๔๗ ๖๖.๑๓ ๒๕.๖๐ ๐.๘๐ 

๓.๒ ใช้เหตุผลในการแกป้ัญหา ๓๗๕ ๙.๐๗ ๗๓.๘๗ ๑๖.๕๓ ๐.๕๓ 

๓.๓ 
เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลง
ในสังคม 

๓๗๕ ๑๙.๒๐ ๗๓.๖๐ ๗.๒๐ ๐.๐๐ 

๓.๔ 
แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรูม้าใช้ใน 
การป้องกันและแก้ไขปัญหา 

๓๗๕ ๙.๘๗ ๗๐.๔๐ ๑๙.๔๗ ๐.๒๗ 

๓.๕ สามารถตัดสินใจได้เหมาะสมตามวัย ๓๗๕ ๑๔.๑๓ ๖๘.๘๐ ๑๖.๘๐ ๐.๒๗ 

รวม ๓๗๕ 
๑๑.๙๕ ๗๐.๕๖ 

๑๗.๑๒ ๐.๓๗ 
๘๒.๕๑ 

 
 
   ๔) ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

ข้อ รายการประเมิน 
จ านวน นร. 

ทั้งหมด 
ดีเยี่ยม 

(ร้อยละ) 
ดี 

(ร้อยละ) 
พอใช้

(ร้อยละ) 
ปรับปรุง 
(ร้อยละ) 

๔.๑ เรียนรู้ด้วยตนเองได้เหมาะสมตามวัย ๓๗๕ ๑๖.๐๐ ๗๐.๙๓ ๑๒.๘๐ ๐.๒๗ 
๔.๒ สามารถท างานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้ ๓๗๕ ๓๖.๐๐ ๕๙.๔๗ ๔.๕๓ ๐.๐๐ 

๔.๓ 
น าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน 

๓๗๕ ๑๐.๖๗ ๗๖.๐๐ ๑๓.๐๗ ๐.๒๗ 

๔.๔ 
จัดการปัญหาและความขัดแย้งได้
เหมาะสม 

๓๗๕ ๙.๐๗ ๗๑.๔๗ ๑๙.๒๐ ๐.๒๗ 

๔.๕ 
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่
ส่งผลกระทบต่อตนเอง 

๓๗๕ ๒๕.๓๓ ๖๘.๘๐ ๕.๘๗ ๐.๐๐ 

รวม ๓๗๕ 
๕๖.๙๖ ๓๙.๑๕ 

๓.๗๓ ๐.๑๖ 
๙๖.๑๑ 

 
 
 
 



 

โรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา   ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบรุี 
 

๘ 
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR )  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

   ๕) ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

ข้อ รายการประเมิน 
จ านวน นร. 

ทั้งหมด 
ดีเยี่ยม 

(ร้อยละ) 
ดี 

(ร้อยละ) 
พอใช้

(ร้อยละ) 
ปรับปรุง 
(ร้อยละ) 

๕.๑ เลือกและใชเ้ทคโนโลยีได้เหมาะสมตามวัย ๓๗๕ ๑๙.๔๗ ๗๒.๕๓ ๘.๐๐ ๐.๐๐ 
๕.๒ มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี ๓๗๕ ๒๑.๘๗ ๖๒.๑๓ ๑๖.๐๐ ๐.๐๐ 
๕.๓ สามารถน าเทคโนโลยีไปใช้พัฒนาตนเอง  ๓๗๕ ๑๒.๐๐ ๖๕.๓๓ ๒๒.๖๗ ๐.๐๐ 

๕.๔ 
ใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค ์

๓๗๕ ๑๒.๐๐ ๖๕.๓๓ ๒๒.๖๗ ๐.๐๐ 

๕.๕ มีคุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี ๓๗๕ ๓๘.๑๓ ๕๙.๔๗ ๒.๔๐ ๐.๐๐ 

รวม ๓๗๕ 
๕๕.๗๓ ๓๓.๖๕ 

๑๐.๖๑ ๐.๐๐ 
๘๙.๓๙ 

 
- ตารางแสดงผลการประเมินสุขภาพตามเกณฑ์ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖         

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

ระดับชั้น 
น.ร.

ทั้งหมด 
(คน) 

สุขภาพตามเกณฑ์ 
อ้วน เริ่มอ้วน ท้วม สมส่วน ค่อนข้าง

ผอม 
ผอม 

-  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ๗๐ ๘ ๔ ๔ ๔๓ ๖ ๕ 
-  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ๕๕ ๒ ๓ ๗ ๓๗ ๔ ๒ 
-  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ๕๓ ๔ ๓ ๓ ๔๐ ๐ ๓ 
-  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ๖๗ ๘ ๖ ๖ ๔๓ ๓ ๑ 
-  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ๖๖ ๑๘ ๑๑ ๒ ๓๒ ๓ ๐ 
-  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ๖๔ ๑๓ ๘ ๕ ๓๓ ๓ ๒ 

รวม ๓๗๕ ๕๓ ๓๕ ๒๗ ๒๒๘ ๑๙ ๑๓ 
 
 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา   ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบรุี 
 

๙ 
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR )  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๑.๕   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)   

  
  ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ ๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๐  จ าแนกตามรายวิชา 
 

ระดับ / รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๕๐.๖๕ ๓๘.๐๕ ๔๒.๘๑ ๔๘.๔๓ 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ๔๕.๔๘ ๓๕.๗๐ ๓๘.๒๗ ๓๔.๗๖ 
คะแนนเฉลี่ย สังกัด  ๕๐.๓๐ ๔๒.๐๖ ๔๒.๑๘ ๔๖.๖๕ 
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ ๔๖.๕๘ ๓๗.๑๒ ๓๙.๑๒ ๓๖.๓๔ 

 
 

แผนภาพแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับประเทศ ระดับสังกัด  ระดับจังหวัดและระดับโรงเรียน 

 

 
 

 จากข้อมูลแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับประเทศ ระดับสังกัด  ระดับจังหวัดและระดับโรงเรียน  พบว่า 
 

   วิชาภาษาไทย  มีคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน  สูงกว่า  ระดับจังหวัด  ระดับสังกัด  
และระดับประเทศ 

   วิชาคณิตศาสตร์  มีคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน  สูงกว่า  ระดับจังหวัด  และ
ระดับประเทศแต่มีคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน ต่ ากว่า ระดับสังกัด  

๐.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

๔๐.๐๐ 

๖๐.๐๐ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 

คะแนนเฉลี่ย สังกัด  คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ 



 

โรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา   ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบรุี 
 

๑๐ 
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR )  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

   วิชาวิทยาศาสตร์  มีคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน  สูงกว่า  ระดับจังหวัด  ระดับสังกัด  
และระดับประเทศ 

   วิชาภาษาอังกฤษ  มีคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน  สูงกว่า  ระดับจังหวัด  ระดับสังกัด 
และระดับประเทศ   

 
- เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) และร้อยละของผลต่าง

ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ 
 

วิชา ปีการศึกษา  
๒๕๕๙ 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ 

ร้อยละของผลต่าง 
(- , +) 

ภาษาไทย ๕๘.๔๓ ๕๐.๖๕ -๗.๗๘ 

คณิตศาสตร์ ๓๙.๕๘ ๓๘.๐๕ -๑.๕๓ 

วิทยาศาสตร์ ๔๘.๒๕ ๔๒.๘๑ -๕.๔๔ 

ภาษาอังกฤษ ๔๑.๑๓ ๔๘.๔๓ +๗.๓๐ 
 

แผนภาพแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ 

 
 

 
 

๐.๐๐ 

๑๐.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

๓๐.๐๐ 

๔๐.๐๐ 

๕๐.๐๐ 

๖๐.๐๐ 

๗๐.๐๐ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 



 

โรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา   ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบรุี 
 

๑๑ 
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR )  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 จากข้อมูลแสดงการ เปรี ยบเทียบผลการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติขั้ น พ้ืนฐาน                            
(O-NET)  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐  พบว่าค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๖๐  รายวิชา
ภาษาอังกฤษ  สูงกว่า ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 
๑.๖   รางวัลที่โรงเรียนได้รับ  
   
 

ปี  พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

ชื่อรางวัล 
(ระบุด้านที่ได้รับรางวัล) 

ผู้ที่ได้รับรางวัล 
หน่วยงาน/ 

องค์กรที่ให้รางวัล 
๑. สถานศึกษา รางวัลชนะเลิศ “โรงเรียน

ปลอดลูกน้ ายุงลาย” 
โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อ
วิทยา 

กระทรวงสาธารณสุข 

รางวัลผลการประเมินรับรอง
ทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) 
ป้องกันการจมน้ า ระดับ
ทองแดง 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อ
วิทยา 

กรมควบคุมโรค 

ปี  พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

ชื่อรางวัล 
(ระบุด้านที่ได้รับรางวัล) 

ผู้ที่ได้รับรางวัล 
หน่วยงาน/ 

องค์กรที่ให้รางวัล 
๒. ผู้บริหาร รางวัล “ผู้บรหิารโรงเรียน

เอกชนดีเด่น” 
นางสุพรรณนิการ์   บุญเกื้อ ส านักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
กระทรวงศึกษาธิการ 

รางวัล “ผู้บรหิารดีเด่น” เนื่อง
ในงานวันการศึกษาเอกชน 

นายหรรษธร  บุญเกื้อ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๑ 

รางวัล “ผู้บรหิารดีเด่น” เนื่อง
ในงานวันการศึกษาเอกชน 

นายต่อศักดิ์   เทศแก่น ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๑ 

 “รางวัล ๑๐๐ ปี ครูดีศรี
เอกชน” ระดับเพชร 
 

นางสุพรรณนิการ์   บุญเกื้อ กระทรวงศึกษาธิการ 

“รางวัล ๑๐๐ ป ีครูดีศรี
เอกชน” ระดับทอง 
 

นายถาวร    บุญเกื้อ กระทรวงศึกษาธิการ 



 

โรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา   ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบรุี 
 

๑๒ 
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR )  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ปี  พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

ชื่อรางวัล 
(ระบุด้านที่ได้รับรางวัล) 

ผู้ที่ได้รับรางวัล 
หน่วยงาน/ 

องค์กรที่ให้รางวัล 
๓. คร ู รางวัลครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น นางสาวนวพร  จันทวงษ์ ส านักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
กระทรวงศึกษาธิการ 

รางวัล “ครูดีเด่น” นางลาวัณย์  แสงภักดี ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๑ 

รางวัล “ครูดีเด่น” นางสาวนันทพร  ครองบุญ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๑ 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้า
แข่งขันกีฬาเด็กเล็ก
ระดับประเทศ 

นายเปรม   ร้อยต๊ะ กรมพลศึกษา 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้า
แข่งขันกีฬาเด็กเล็ก 
ระดับประเทศ 

นายเรืองศักดิ์  ทีคะ กรมพลศึกษา 

ครูผู้สอนดีเด่น   ในงานวันครู
ครั้งที่ ๖๒   

นางปิยะวรรณ   ศิริพัฒน์ คุรุสภาจังหวัดสระบุรี 

ครูผู้สอนดีเด่น   ในงานวันครู
ครั้งที่ ๖๒   

นางสาวรัญชิดา  มูลประถม คุรุสภาจังหวัดสระบุรี 

“รางวัล ๑๐๐ ป ีครูดีศรี
เอกชน” ระดับทองแดง 

นางสาวกรกนก    บัวศิลา กระทรวงศึกษาธิการ 

“รางวัล ๑๐๐ ป ีครูดีศรี
เอกชน” ระดับทองแดง 

นายต่อศักดิ์    เทศแก่น กระทรวงศึกษาธิการ 

๔. นักเรียน รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวิ่ง
ระยะสั้น ๓๐ เมตร (ชาย) 
 

เด็กชายปุณญาพัฒน์  
แสงทอง 

ส านักงานท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดสระบุรี 

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวิ่ง
ซิกแซก  (ชาย) 

เด็กชายจิรณัฏฐ สอนง่าย ส านักงานท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดสระบุรี 



 

โรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา   ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบรุี 
 

๑๓ 
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR )  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ปี  พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

ชื่อรางวัล 
(ระบุด้านที่ได้รบัรางวัล) 

ผู้ที่ได้รับรางวัล 
หน่วยงาน/ 

องค์กรที่ให้รางวัล 
 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันยืน

กระโดดไกล  (หญิง) 
เด็กหญิงศุภิสรา  ไตรพรหม ส านักงานท่องเที่ยวและ

กีฬาจังหวัดสระบุรี 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การ
แข่งขันยืนกระโดดไกล  (ชาย) 

เด็กชายพัสกร   พรมจร ส านักงานท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดสระบุรี 

รางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขัน 
Impromtu  Speech   
(ป.๔-๖) 
 

เด็กหญิงเกศินี    ศรีสันต์ ศูนย์พัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษระดับ
ประถมศึกษา (PEER 
Center) สพป. สระบุรี  
เขต ๑ 

รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน 
Story  Telling  (ป.๔-๖) 
 

เด็กหญิงณิชากร    ฑีฆะ ศูนย์พัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษระดับ
ประถมศึกษา (PEER 
Center) สพป. สระบุรี  
เขต ๑ 

รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน 
Multi  Skills  Competiton  
(ป.๔-๖) 
 

เด็กหญิงณิชากร    ฑีฆะ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษระดับ
ประถมศึกษา (PEER Center) 
สพป. สระบุรี  เขต ๑ 

รางวัลระดับเหรียญทอง  
กิจกรรมการปั้นดินน้ ามัน           
(อ.๑-๓) 

เด็กหญิงสุพิชชา  แก้วเขียว 
เด็กชายอัฐภิญญา  นันทภู 
เด็กหญิงชัญญาภัค เพ็งชะตา 

ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
และสมาคมคณะกรรมการ
ประสานและส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 

รางวัลระดับเหรียญเงิน  
กิจกรรมเล่านิทานประกอบ
สื่อ           (อ.๑-๓) 

เด็กหญิงวรัญญา   สืบมา
ขัน 

ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
และสมาคมคณะกรรมการ
ประสานและส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 



 

โรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา   ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบรุี 
 

๑๔ 
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR )  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ปี  พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

ชื่อรางวัล 
(ระบุด้านที่ได้รบัรางวัล) 

ผู้ที่ได้รับรางวัล 
หน่วยงาน/ 

องค์กรที่ให้รางวัล 
 รางวัลระดับเหรียญทอง  

กิจกรรมการแข่งขันสร้างเกม
สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์           
(ป.๔-๖) 

เด็กชายพัสกร  พยัพเมฆ 
เด็กชายธินภัทร   จันทร์แก้ว 

ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
และสมาคมคณะกรรมการ
ประสานและส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 
 

รางวัลระดับเหรียญทอง  
กิจกรรมการเล่านิทาน
คุณธรรม  (ป.๑-๓) 

เด็กหญิงสิรินดา   
พากเพียร 

ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
และสมาคมคณะกรรมการ
ประสานและส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 
 

รางวัลระดับเหรียญทอง  
กิจกรรมการประกวดมารยาท
ไทย  (ป.๔-๖) 

เด็กหญิงณัฐรพี    แสงศรี 
เด็กชายศุภกฤต   แกษเพชร 

ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
และสมาคมคณะกรรมการ
ประสานและส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 

รางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรมวาดภาพระบายส ี
 (ป.๑-๓) 

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  มณีไพร ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
และสมาคมคณะกรรมการ
ประสานและส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 
 

รางวัลระดับเหรียญทอง  
กิจกรรมวาดภาพระบายส ี
 (ป.๔-๖) 

เด็กหญิงรสริน   เตมียงค์ ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
และสมาคมคณะกรรมการ
ประสานและส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 



 

โรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา   ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบรุี 
 

๑๕ 
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR )  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ปี  พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

ชื่อรางวัล 
(ระบุด้านที่ได้รบัรางวัล) 

ผู้ที่ได้รับรางวัล 
หน่วยงาน/ 

องค์กรที่ให้รางวัล 
 รางวัลระดับเหรียญเงิน

กิจกรรมการแข่งขันขับร้อง
เพลงพระราชนิพนธ์ ชาย 
 (ป.๑-๖) 

เด็กชายหัฏฐกร  เมืองสุข ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
และสมาคมคณะกรรมการ
ประสานและส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 

 รางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรมการแข่งขันอัฉริย
ภาพทางคณิตศาสตร์   
(ป.๑-๓) 

เด็กหญิงพรปวีณ์  
 ดูสัจธรรม 

ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
และสมาคมคณะกรรมการ
ประสานและส่งเสริมฯ 

 
๑.๗   ข้อมูลอาคารสถานที่  
 

- ข้อมูลอาคารสถานที่ ประกอบด้วย จ านวนอาคาร จ านวนห้องประกอบ 
  อาคารเรียนจ านวน ……๒….หลัง   อาคารประกอบจ านวน …..๒....หลัง  
  ห้องน้ า…………๒๑……………..ห้อง  สระว่ายน้ า..............๑..............สระ    
  สนามเด็กเล่น............๑..........สนาม    สนามฟุตบอล………๑……..…….สนาม     
  สนามบาสเก็ตบอล ……๑…...สนาม  สนามเทนนิส………-………..…..สนาม 
 

๑.๘  ข้อมูลงบประมาณ 

 

รายรับ บาท รายจ่าย บาท 
เงินงบประมาณ 
(เงินอุดหนุนรายหัว) 

๕,๖๑๒,๖๒๗.๑๙ งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง _๘,๕๗๓,๙๔๘ 

เงินนอกงบประมาณ 
 

งบพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 

๖๗๗,๒๓๑.๕๐ 

เงินอ่ืนๆ (ระบุ) ๔,๑๙๕,๑๒๕ งบอ่ืนๆ  (ระบุ)  
รวมรายรับ ๙,๘๐๗,๗๕๒.๑๙ รวมรายจ่าย ๙,๒๕๑,๑๗๙.๕๐ 
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๑๖ 
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR )  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 งบด าเนินการ/เงินเดือนเงินค่าจ้าง    คิดเป็นร้อยละ........๘๗.๔๒...........ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    คิดเป็นร้อยละ........๖.๙๑............ของรายรับ 
 

๑.๙  สภาพชุมชนโดยรวม 
 

   อาชีพหลักของชุมชน      ---> อาชีพพนักงานบริษัท 

   ศาสนาที่ชุมชนนับถือ       ---> ศาสนาพุทธ 

   อาชีพหลักของผู้ปกครอง       ---> อาชีพพนักงานบริษัท 

   ศาสนาที่ผู้ปกครองนับถือ       ---> ศาสนาพุทธ 

   รายได้เฉลี่ยของผู้ปกครอง      ---> ๑๕๐,๐๐๐ บาท / ปี 

๑.๑๐  แหล่งเรียนรู้ 
 

จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 
 

แหล่งเรียนรู้ 
ระดับชั้นประถมศึกษา 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ 
(๗๐  คน)  (๕๕  คน)  (๕๓  คน)  (๖๗  คน)  (๖๖  คน)  (๖๔  คน)  

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน       
-  ห้องสมุด ๗๐ ๕๕ ๕๓ ๖๗ ๖๖ ๖๔ 
-  ห้องคอมพิวเตอร์ ๗๐ ๕๕ ๕๓ ๖๗ ๖๖ ๖๔ 
-  แปลงเกษตร ๗๐ ๕๕ ๕๓ ๖๗ ๖๖ ๖๔ 
-  สวนหย่อม ๗๐ ๕๕ ๕๓ ๖๗ ๖๖ ๖๔ 
-  แหล่งน้ าธรรมชาติ ๗๐ ๕๕ ๕๓ ๖๗ ๖๖ ๖๔ 
-  สระว่ายน้ า ๗๐ ๕๕ ๕๓ ๖๗ ๖๖ ๖๔ 
-  ป้ายนิเทศ ๗๐ ๕๕ ๕๓ ๖๗ ๖๖ ๖๔ 
แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน       
-  วัดสมุหประดิษฐาราม ๗๐ ๕๕ ๕๓ ๖๗ ๖๖ ๖๔ 
-  สวนสัตว์ดุสิต ๕๙ ๕๐ ๔๖ ๖๕ ๖๔ ๖๓ 
-  โรงพยาบาลเสาไห้ ฯ ๗๐ - - - ๓๑ ๖๔ 
-  ค่ายวีระชัย แคมป์ปิ้ง - - - ๖๗ ๖๖ ๖๓ 
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๑๗ 
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR )  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๑.๑๑  ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
 
ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีท่ีผ่านมา 
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ๔  ดีเยี่ยม  จากผลการด าเนินงาน  โครงการ
และกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้โรงเรียนจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ใน
แต่ละมาตรฐาน  จากผลการประเมินสรุปได้ว่าได้ระดับดีเยี่ยม  ทั้งนี้เพราะมาตรฐานที่ ๑  ผลการจัด
การศึกษา  อยู่ในระดับดีเยี่ยม  มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา  อยู่ในระดับดีเยี่ยม  
มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  อยู่ในระดับดีเยี่ยม  มาตรฐานที่ ๔  
ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล   อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
 ทั้งนี้  โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตามปัญหาและ
ความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน  สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น  
จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม  พัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติสูง
กว่าระดับประเทศ  ผู้เรียนมีความมีความสามารถในการอ่านและเขียน  การสื่อสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ  ความสามารถในการคิดค านวณ  การใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารได้ดี  และมีความประพฤติ
ด้านคุณธรรมจริยธรรม  ค่านิยมและคุณลักษณะตามที่สถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่างชัดเจน  ดังที่
ปรากฏผลการประเมินในมาตรฐานที่ ๑  ในด้านกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีผลการ
ประเมินในรายมาตรฐานอยู่ในระดับดีเยี่ยม  สถานศึกษามีการวางแผน  ออกแบบกิจกรรมและด าเนินงาน
ตามแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม  ใช้ผลการประเมินและการด าเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา  และ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา  ตรวจสอบผลการด าเนินงาน  และการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง  ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม  
วิเคราะห์  ออกแบบและจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร  และบริบท
สถานศึกษา  พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้  ใช้สื่อการเรียนรู้  ติดตามตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือ
พัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล  และการประเมินผลจากสภาพจริงในทุกข้ันตอน  สถานศึกษาด าเนินงานตาม
ระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นขั้นตอน  จนเกิดคุณภาพ  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนมีผล
ประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม  โดยสถานศึกษาให้ความส าคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  เพ่ือเกิดความร่วมมือในการ
วางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี   
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๑๘ 
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR )  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

                                                                                                                                                

ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 
 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
 
ระดับคุณภาพ : ดี 
 

๑. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  ด้านความสามารถ          
ในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสาร  และการค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดบัชั้น จากโครงการและกิจกรรม
ต่าง ๆ เช่น  กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านภาษาไทย  การเขียน การอ่านในห้องเรียน  กิจกรรมหนอนหนังสือ  
กิจกรรมบันทึกรักการอ่าน  กิจกรรมคลินิกภาษาเน้นการอ่านออกเขียนได้ของผู้เรียนเป็นเรื่องส าคัญ  โดยมุ่ง
พัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนอ่านออกเขียนได้  อ่านคล่องเขียนคล่อง  มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ
ภาษาไทยตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ – ๖     อีกทั้งยังมีการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนทุกคนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ -๖  ทั้งการจัดการเรียนการสอนจากครู
ชาวต่างชาติ  กิจกรรมจัดแถว ๓ ภาษา  กิจกรรม English Camp  กิจกรรมการท่องและเขียนค าศัพท์
ภาษาอังกฤษเป็นประจ าทุกวัน  การจัดท าป้ายค าศัพท์ต่าง ๆ ติดตามสถานที่โดยรอบโรงเรียน  มีการจัดสอบ
วัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษเทียบเคียงมาตรฐานสากล (CEFR) Oxford Young Learner 
Placement Test  ส าหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖  ฯลฯ  ด้านการส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความสามารถ  ด้านการคิดค านวณผ่านกระบวนการบูรณการ  การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์กับวิชาอื่นๆ 
อย่างต่อเนื่อง  มีการทดสอบท่องสูตรคูณในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๒ และท่องสูตรคูนย้อนกลับในชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๓-๖  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนได้จัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายของตนเอง  จัด
กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนใช้กระบวนการ
คิดวิเคราะห์  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสามารถแก้ปัญหาเพื่อน าไปสู่การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
เช่น  กิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน  การใช้แผนผังความคิด  การใช้ค าถาม ๕W/๑H  การสอน
แบบกลุ่มระดมสมอง  การลงมือปฏิบัติจริง  การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ  การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
การน าเสนอผลงาน/ชิ้นงานต่อผู้อื่น   ซึ่งน าสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  มีแหล่งศึกษา
เรียนรู้  และมีแหล่งสืบค้นข้อมูลส าหรับนักเรียนที่หลากหลาย  ได้แก่  คอมพิวเตอร์  ห้องสมุด  แท็บเล็ต   
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๑๙ 
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR )  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

Smart TV  ระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย  และการส่งงานผ่าน Line , Facebook , E-mail  เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 ในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์  โรงเรียนมีการปรับปรุง โครงสร้าง
หลักสูตร  โครงสร้างเวลาเรียน  และแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชา  มีการจัดกิจกรรมติวเข้มก่อนสอบ           
O-NET / NT   ออกแบบเครื่องมือวัดและประเมินผลตามมาตรฐานและตัวชี้วัด  มีการวิเคราะห์ผลการ
ทดสอบระดับชาติ (O-net)  เพื่อน ามาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาหน้า  วิเคราะห์ข้อสอบที่
ใช้วัดและประเมินผล  เพื่อจัดเก็บเป็นคลังข้อสอบ  สนับสนุนและส่งเสริมนักเรียนที่มีผลการเรียนในรายวิชา
คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และภาษาอังกฤษ  ที่มี ผลการเรียนเฉลี่ยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๕              
ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐  ได้สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในห้องเรียนพิเศษของสถานศึกษาต่างๆ           
จัดติวก่อนการสอบคัดเลือกศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในห้องเรียนปกติ   กิจกรรมเพิ่มเวลารู้  และ
กิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีพหุปัญญา   
 นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  ด าเนินการในโครงการสืบสาน
วัฒนธรรม  และโครงการเด็กไทยวิถีพุทธ  ได้แก่  การจัดกิจกรรมวันลอยกระทงซึ่งผู้เรียนได้ประดิษฐ์กระทง
จากวัสดุธรรมชาติ  กิจกรรมการแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยในทุกวันศุกร์  โดยผู้ชายใส่กางเกงขาก๊วย  ผู้หญิงนุ่ง
ผ้าซิ่น  ทางโรงเรียนได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่น  ภูมิใจในความเป็นคนไทย  กิจกรรม
เข้าค่ายคุณธรรม  กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และ
ค่านิยมจิตส านึกตามที่โรงเรียนก าหนด  และมีการด าเนินการโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  เพื่อให้ผู้เรียน
มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง     รู้วิธีการรักษาสุขภาพของตนเอง  รู้จักวิธีการป้องกันตนเองจาก
อันตรายต่าง ๆ และส่งเสริมทักษะด้านกีฬาให้ผู้เรียนทุกคนมีจิตใจเป็นนักกีฬาไม่เพิกเฉยต่อการกระท าที่ไม่
ถูกต้อง  และเรียนรู้การท างานร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ในโครงการ D.A.R.E. แห่งประเทศไทย  อีกทั้งทาง
โรงเรียนยังได้รับความร่วมมือจากศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธร ภาค ๑  ที่สนับสนุนเจ้าหน้าที่มาให้ความรู้
เกี่ยวกับโทษของสิ่งเสพติด  และวิธีการหลีกเลี่ยง  ป้องกันตนเองจากอันตรายต่าง ๆ  
 
๒. ผลการด าเนินงาน  
 ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  มีผลคะแนน
เฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ในวิชาภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ 
และภาษาอังกฤษ  สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ  และยังสามารถสอบเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
ในห้องเรียนพิเศษละห้องเรียนปกติได้ทุกคน  จากผลการประเมินการอ่านของชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
นักเรียนมีความสามารถอ่านออก เขียนได้ทุกคน  ส่วนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒-๖  นักเรียนมี
ความสามารถในการอ่านคล่อง  เขียนคล่องตามมาตรฐานในแต่ละระดับชั้น  สามารถสื่อสารได้ดี  รู้จักการ
วางแผนสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดีตามหลักประชาธิปไตย  มีความกล้าแสดงออก  และกล้าแสดงความ
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๒๐ 
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR )  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๐.๐๐ 

๑๐.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

๓๐.๐๐ 

๔๐.๐๐ 

๕๐.๐๐ 

๖๐.๐๐ 

๗๐.๐๐ 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ 

๕๑.๗๙ 

๓๗.๕๐ 

๕๐.๗๐ 
๔๖.๑๕ 

๖๖.๐๗ 

๔๘.๒๑ 

๒๓.๙๔ 

๕๖.๙๒ 

๗.๑๔ 
๑๒.๕๐ 

๐.๐๐ ๐.๐๐ 

ดีเยี่ยม ด ี ผ่านเกณฑ์ 

คิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์  สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง  
รวมทั้งสามารถวิเคราะห์  จ าแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี  ส าคัญ  จ าเป็น  รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและสังคม             
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดต่าง ๆ เลือกรั บประทาน
อาหารที่สะอาด  มีสารอาหารครบ ๕ หมู่  และมีประโยชน์  รักการออกก าลังกาย  ผู้เรียนทุกคนสามารถเล่น
กีฬาได้อย่างน้อยคนละ ๑ ประเภท  ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม  ของโรงเรียน  ของสังคม  มีทัศนคติที่ดีต่อ
อาชีพสุจริต  รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย ทั้งนี้ มีผลการด าเนินงาน
เชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 
 

ประเด็น ผลการประเมิน 
 

ความสามารถในการอา่น 
(ป.๑ – ป.๔) 

 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการอา่นของ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๔ จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 
 
 
 

 
 

 

ร้อ
ยล

ะ 
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๒๑ 
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR )  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๐.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

๔๐.๐๐ 

๖๐.๐๐ 

๘๐.๐๐ 

๑๐๐.๐๐ 

๑๒๐.๐๐ 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 

๒๑.๔๓ 
๑๔.๒๙ 

๓๓.๙๓ ๓๐.๓๖ 

๗๑.๔๓ 

๑๐๑.๗๙ ๑๐๐.๐๐ 

๗๖.๗๙ 

๕๗.๑๔ 

๘๙.๒๙ 

๓๐.๓๖ 

๑๒.๕๐ 
๓.๕๗ ๗.๑๔ ๓.๕๗ ๐.๐๐ 

๑๖.๐๗ 

๐.๐๐ 

ดีเยี่ยม ดี ผ่านเกณฑ์ 

๐.๐๐ 

๑๐.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

๓๐.๐๐ 

๔๐.๐๐ 

๕๐.๐๐ 

๖๐.๐๐ 

๗๐.๐๐ 

๘๐.๐๐ 

๕.๑ ๕.๒ ๕.๓ ๕.๔ ๕.๕ 

๑๙.๔๗ ๒๑.๘๗ 

๑๒.๐๐ ๑๒.๐๐ 

๓๘.๑๓ 

๗๒.๕๓ 

๖๒.๑๓ ๖๕.๓๓ ๖๕.๓๓ 
๕๙.๔๗ 

๘.๐๐ 
๑๖.๐๐ 

๒๒.๖๗ ๒๒.๖๗ 

๒.๔๐ 

ดีเยี่ยม (ร้อยละ) ดี (ร้อยละ) พอใช้ (ร้อยละ) ปรับปรุง (ร้อยละ) 

ประเด็น ผลการประเมิน 
 

ความสามารถในการ
สื่อสาร คิดค านวณ และ
คิดวิเคราะห์ 
 

 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการสื่อสาร   
คิดค านวณ  และคิดวิเคราะห์   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ 

จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 
 
 

 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖  จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

หมายเหตุ :  ๕.๑  เลือกและใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสมตามวัย 
                ๕.๒  มทีักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี 
                ๕.๓  สามารถใช้เทคโนโลยีไปใช้พัฒนาตนเอง 
                ๕.๔  ใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
                ๕.๕  มีคุณธรรม  จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี 

ร้อ
ยล

ะ 
ร้อ

ยล
ะ 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา   ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 
 

๒๒ 
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR )  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๐.๐๐ 

๑๐.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

๓๐.๐๐ 

๔๐.๐๐ 

๕๐.๐๐ 

๖๐.๐๐ 

๗๐.๐๐ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 

คะแนนเฉลี่ย สังกัด  คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ 

ประเด็น ผลการประเมิน 
 

ผลการทดสอบระดับชาต ิ
 

 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนขั้นพื้นฐาน (NT) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 

(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๐  จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
ร้อยละ 

๐.๐๐ 

๑๐.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

๓๐.๐๐ 

๔๐.๐๐ 

๕๐.๐๐ 

๖๐.๐๐ 

ดีมาก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

๑๑
.๓

๒ 

๔๙
.๐

๖ 

๒๖
.๔

๒ 

๑๓
.๒

๑ 

๙.
๔๓

 ๑๓
.๒

๑ 

๕๒
.๘

๓ 

๒๔
.๕

๓ 

๓.
๗๗

 

๓๓
.๙

๖ 

๔๓
.๔

๐ 

๑๘
.๘

๗ 

ด้านภาษา 

ด้านค านวณ 

ด้านเหตุผล 
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๒๓ 
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR )  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๐.๐๐ 

๑๐.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

๓๐.๐๐ 

๔๐.๐๐ 

๕๐.๐๐ 

๖๐.๐๐ 

๗๐.๐๐ 

๘๐.๐๐ 

๙๐.๐๐ 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

๔๑.๕๖ 

๗๔.๒๗ 
๗๙.๖๐ 

๔๒.๑๑ 

๘๓.๑๔ ๘๑.๔๘ 

๕๘.๔๔ 

๒๕.๒๘ 
๒๐.๔๐ 

๕๗.๘๙ 

๑๔.๓๙ 
๑๘.๕๒ 

๐.๐๐ ๐.๔๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒.๔๖ ๐.๐๐ 

ดีเยี่ยม ดี ผ่านเกณฑ์ 

ประเด็น ผลการประเมิน 
 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖  จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
๔. จุดเด่น 
 ผู้เรียนอ่านหนังสือออก  อ่านคล่อง  และเขียนได้ตามความเหมาะสมในระดับชั้น  สามารถใช้
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนร้อยละ ๗๕.๐๑
ของผู้เรียนทั้งหมดอยู่ในระดับ ๓ ขึ้นไป  มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน 
(O-NET)  ในวิชาภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และภาษาอังกฤษ  สูงกว่าระดับประเทศ  อีกทั้ง
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  ยังสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑                 
ทั้งห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนปกติได้ทุกคน 
 ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  มีความสามารถด้านกีฬาเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ 
และได้รับรางวัลเป็นที่น่าภาคภูมิใจของตนเอง  ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน  มีสมรรถภาพทางกายและ
น้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์  มีระเบียบวินัยเป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบ  รู้จักเคารพกฎกติกา และมารยาท
ของสังคม 
 
 
 

ร้อยละ 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา   ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 
 

๒๔ 
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR )  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๕. จุดควรพัฒนา 
 ผู้เรียนทุกระดับชั้นยังต้องเร่งพัฒนาการน าเสนอ  การอภิปราย  การสื่อสาร  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านภาษาอังกฤษ และภาษาจีนให้เกิดเป็นทักษะที่จะพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในการเรียนรู้ต่อไป 
 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 
ระดับคุณภาพ :  ดีเยี่ยม 
 

๑. วิธีด าเนินการและผลการพัฒนา 
 

มาตรฐาน วิธีด าเนินการพัฒนา ผลการพัฒนา 
มาตรฐานที่ ๒  
กระบวนการบริหาร
และจัดการศึกษา 

โรงเรียนได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพ
ปัญหาผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมานั้น  
โรง เรี ยนมีการด า เนินงานพัฒนา
คุณภาพการบริหารและจัดการศึกษาที่
มีความเหมาะสมและครอบคลุม  โดย
พัฒนาวิชาการที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
พัฒนาครูและบุคลากรโดยมีการส่งครู
และบุคลากรทุกคนเข้ารับการอบรม
ความรู้ทางวิชาชีพอย่างน้อยปีละ             
๖๐ ชั่วโมง    มีการบริหารจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศอย่าง เป็นระบบ        
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  BM , DM  
ในการบริหารจัดการด้านงานธุรการ  
ด าเนินการก ากับและติดตามผลการ
ประเมิน  ด้านการจัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพที่เหมาะกับการเรียนรู้  
เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ทั่วถึงทุก
กลุ่มเป้าหมายเป็นการพัฒนาคุณภาพ
ทางการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบายของโรงเรียน ชุมชน และ

๑. โรง เรียนมีการก าหนดเป้าหมาย  
วิสัยทัศน์  และพันธกิจสอดคล้องกับ
สภาพปัญหาความต้องการพัฒนาของ
โรงเรียน  นโยบายปฏิรูปการศึกษา
ความต้องการของชุมชน  ท้องถิ่น  
และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
ตามแผนการศึกษาชาติ 

๒. แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
แผนปฏิบัติการประจ าปีสอดคล้องกับ
การพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย               
มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตาม
ม า ต ร ฐ า น   ต า แ ห น่ ง   ข้ อ มู ล
สารสนเทศมีความถูกต้อง  ครบถ้วน  
ทันสมัย  น าไปประยุกต์ใช้ได้  มีการ
ด าเนินการอย่างเป็นระบบ  และมี
กิ จกรรมจั ดสภาพแวดล้ อมทา ง
กายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้          
ใฝ่เรียนรู้ 

๓. โ ร ง เ รี ย นมี ก า รปรั บแผนพัฒนา



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา   ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 
 

๒๕ 
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR )  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

มาตรฐาน วิธีด าเนินการพัฒนา ผลการพัฒนา 
ท้องถิ่นอย่ า งชัด เจน มีการก ากับ  
ติดตาม นิเทศ  ประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้ของครูทุกคนอย่างน้อยภาค
เ รี ย น ล ะ  ๑  ค รั้ ง   มี ก า ร จั ด ท า
แ ผ น พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า  
แผนปฏิบัติการประจ าปี  โดยผ่านการ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา  เมื่ อสิ้นปีการศึกษา
โรงเรียนได้จัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา  เพื่อรายงาน
ต่อต้นสังกัดอย่างต่อเน่ือง มีการจัดสรร
งบประมาณและทรัพยากรอย่างเป็น
ระบบ  อีกทั้งได้มีการพัฒนาระบบ ICT  
เพื่อการเรียนรู้ ให้มีความพร้อมกับ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑  ทั้งภายใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน มี Smart 
TV  เ ป็ น สื่ อ เ ท ค โ น โ ล ยี ที่ ใ ช้ ใ น
กระบวนการจัดการเรียนการสอน           
ทุกห้องเรียน ทุกระดับชั้น  มีห้องสมุด
ที่ทันสมัย  ผู้เรียนสามารถสืบค้นหา
ความรู้ในอินเตอร์เน็ตได้ด้วยตนเอง  
สนับสนุนให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือในการ
ร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  จัดให้มี
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง  
และการประชุมอย่างน้อยภาคเรียนละ 
๑ ครั้ง เพื่อรับทราบข้อมูลและรับฟัง
ข้อเสนอแนะ  ในการพัฒนาการจดัการ
เรียนการสอนต่อไป มีการประชุม

คุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติ
การประจ าปี  ให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหา  และมีการปรับเปลี่ยนตาม
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา  โดยผู้มี
ส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการพัฒนา
อย่างเหมาะสม 

๔. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  คณะกรรมการ
เครือข่ายผู้ปกครอง  และเครือข่าย
การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษามีส่วน
ร่ ว ม ใ นกา ร ร่ ว ม ว า ง แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

๕. โรงเรียนมีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
และประเมินผลการบริหารและการจดั
การศึกษาที่เหมาะสมอย่างเป็นระบบ
แ ล ะ ต่ อ เ นื่ อ ง   เ ปิ ด โ อ ก า ส ใ ห้
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง  
และผู้ เกี่ ยวข้องมีส่ วนร่ วมในการ
ประเมินและให้ข้อเสนอแนะในการ
จัดการเรียนการสอน 

๖. โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารและการ
จัดการเชิงระบบโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  
ยึดหลักธรรมาภิบาลและแนวคิดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ  โดยมุ่งพัฒนา
ผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

๗. โ ร ง เ รี ยนมี ก า ร ร ะดมทรั พยากร                 
เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจาก
เครือข่ายอุปถัมภ์  ส่งผลให้โรงเรียน             
มีสื่อ  และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา   ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 
 

๒๖ 
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR )  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

มาตรฐาน วิธีด าเนินการพัฒนา ผลการพัฒนา 
คณะกรรมการบริหารโรง เรี ยนที่
ประกอบด้วยผู้บริหาร และหัวหน้าฝ่าย
ต่าง ๆ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและหา
แนวทางในการจัดการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องในทุกๆ ปี  โรงเรียนมีการ
ก ากับและติดตาม  ประเมินผลการ
บริหารโดยมีการจัดประชุมครู   และ
บุคลากรอย่างน้อยเดือนละ ๒ ครั้ง  
เพื่ อติดตามปัญหาและพัฒนาการ    
จัดการศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมาย  
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และนโยบายด้าน
การศึกษาของโรงเรียน 

  
๓. จุดเด่น 
  โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ  โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่
หลากหลายวิธี  เช่น  การประชุมแบบมีส่วนร่วม  การประชุมระดมสมอง  การประชุมกลุ่ม  เพื่อให้ทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมายที่ชัดเจน  มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพก ารจัด
การศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี  ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา  สภาพปัญหา  ความต้องการพัฒนา  
และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา  ที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ  มีการด าเนินการนิเทศ  
ก ากับ  ติดตาม  ประเมินผล  การด าเนินและจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา  และโรงเรียนได้ใช้กระบวน
วิจัยในการรวบรวมข้อมูล  เพื่อใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  นอกจากนี้โรงเรียนยังมี
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ให้ข้อเสนอแนะ  ความ
ต้องการของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา  และให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ในการจัดการเรียนรู้
อย่างต่อเน่ือง 
 
๔. จุดควรพัฒนา 

๑. วางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพเพิ่มมากขึ้น 
๒.  โรงเรียนด าเนินการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์  ผลงานความภาคภูมิใจต่างๆ  กิจกรรมที่โรงเรียน

ด าเนินการ  ระบบการวัดและประเมินผล  และข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนรายบุคคลผ่าน 
Web Sit 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา   ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 
 

๒๗ 
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR )  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
ระดับคุณภาพ :  ด ี
 
๑. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยการ
ด าเนินงาน / กิจกรรมอย่างหลากหลาย  ได้แก่  กิจกรรมเพิ่มเวลารู้  ได้มีการแบ่งกลุ่มตามความสนใจของ
ผู้เรียนเอง  และให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดหัวข้อ  และขั้นตอนในการปฏิบัติ  โครงการพัฒนาทักษะ
การคิดของผู้เรียน  กิจกรรมการใช้ค าถาม ๕W/๑H  ให้นักเรียนคิดและสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยใช้
แผนผังความคิดในรูปแบบที่หลายหลายตามความต้องการของนักเรียน   เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออก
ในวันส าคัญต่าง ๆ เช่น กิจกรรมแม่แห่งชาติ   กิจกรรมวันภาษาไทย  กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ                          
ทางพระพุทธศาสนา  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  กิจกรรมวันแห่งความส าเร็จ  ฯลฯ  มีการเชิญวิทยากรจาก
ภายนอกมาให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้ ให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยง
บูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่าง ๆ จากกระบวนการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียน
จัดให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ  น าเสนอผลงาน  แสวงหาความรู้ได้ด้วยตัวเอง  และโรงเรียนยังจัดกิจกรรม              
ทัศนศึกษานอกสถานที่  เปิดโลกกว้างทางการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับนักเรียน ณ สวนสัตว์ดุสิต  
กรุงเทพมหานคร  อีกทั้งสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนมีการแบ่งพื้นที่ดูแลรับผิดชอบสถานที่ต่าง ๆ                
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนมีการจัดมุมต่าง ๆ ภายในห้อง  และเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการผลิตสื่อการเรียนการสอนเพื่อใช้ในการท ากิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้  
รวมทั้งมีการจัดเวรท าความสะอาดประจ าวัน  เพื่อฝึกให้นักเรียนมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองและ
ส่วนรวมในการดูแลห้องเรียนของตนเอง    นักเรียน ได้เรียนรู้การใช้ปัญหาเป็นฐานในการจัดท าโครงงาน           
ที่ตรงกับความสนใจของนักเรียนในการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ   มีการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนโดยใช้วิธีที่หลากหลาย  ทั้งการใช้แบบทดสอบ  ครูประเมิน  เพื่อนประเมิน  
ผู้ปกครองประเมิน  ประเมินตนเอง  ประเมินตามสภาพจริง  ฯลฯ  ส าหรับการออกแบบแบบทดสอบตรงตาม
ตัวชี้วัดตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามกระบวนการวัดและประเมินผลอย่างเป็นระบบของโรงเรียน 
 นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนในแต่ละระดับชั้นทั้งการจัดประชุมผู้ปกครอง  เอกสารแจ้งข่าวสาร  Line กลุ่มห้อง             
แต่ละระดับชั้น  เพจ Facebook ของโรงเรียน  เป็นต้น  มีการจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานของครูและ
บุคลากรอย่างเป็นขั้นตอนและเผยแพร่ให้ผู้ปกครอง ชุมชนได้รับทราบ 
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๒๘ 
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR )  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๒. ผลการด าเนินงาน 
 จากการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรมอยา่งหลากหลาย  เพื่อพัฒนาให้ครูจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ส่งผลให้การประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๓  อยูใ่นระดับดีเยี่ยม 
 

๓. จุดเด่น 
 ครูมีความตั้งใจ  รู้จักศึกษาหาความรูเ้พื่อพัฒนาตนเองอยู่อย่างต่อเน่ือง  มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน  
โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด  ได้ลงมือปฏิบัติจริง  มีการใช้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย  ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง  นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้  ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคน  ได้รับการตรวจ
ประเมินพร้อมทั้งให้ค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญและได้น าผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น   
 

๔. จุดควรพัฒนา 
 ๑.  ควรให้นักเรียนได้เรยีนรู้โดยใชก้ระบวนการวจิัยอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
 ๒.  ควรให้ข้อมูลย้อนกลบัแก่นักเรียนทันทีเพื่อให้นักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
 
 
มาตรฐานที่ ๔  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ 
 
ระดับคุณภาพ :  ดีเยี่ยม 
 
๑. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนด าเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ๘ ประการ  ได้แก่  ๑)  ก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ๒)  จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษามุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐาน  
๓)  จัดการและบริหารข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบโดยใช้ เทคโนโลยีช่วยในการเก็บข้อมูล                  
วิเคราะห์ข้อมูลเป็นสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการจั ดการศึกษาของโรงเรียน                      
๔)  จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  ๕)  ด าเนินการติดตาม  ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  ๖)  ประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา  ๗)  จัดท ารายงานประจ าปีที่เสนอผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน    ๘)  โรงเรียนด าเนินการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง  โดยจัดประชุมครู ผู้ปกครอง  คณะกรรมการ
เครือข่ายผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษา  น าเสนอผลการด าเนินงานรายงานประจ าปีของสถานศึกษา
ในปีที่ผ่านมา  วิเคราะห์จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา  และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีตามจุดที่ควรพัฒนา  
ประกอบด้วย  โครงการ/กิจกรรมที่จะพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา  โดยเน้นที่ผลสัมฤทธิ์
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๒๙ 
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR )  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ทางการเรียน  จัดท าเอกสารประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  มีกิจกรรมให้ความรู้  ความเข้าใจแนว
ทางการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในให้ครูทุกคนในโรงเรียน โดยการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการจาก
วิทยากรที่มีความรู้  ความเชี่ยวชาญในเรื่องการประกันคุณภาพภายในเพื่อให้คณะครู  บุคลากรทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องมีความเข้าใจการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีส่วนร่วมในการวางแผนในการ
ด าเนินงาน  แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน  ให้ปฏิบัติหน้าที่ติดตามตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา  ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง  จัดท าเครื่องมือให้นักเรียน
ประเมินตนเองในการเรียนรู้  ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเองที่วางไว้  เพื่อนประเมินเพื่อน  
และผู้ปกครองมีส่วนในการประเมินผลการเรียนของนักเรียนรายบุคคล  คณะกรรมการประกันคุณภาพของ
โรงเรียนประเมินการด าเนินงานตามมาตรฐานและสรุปผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนาปรับปรุงตลอดปี
การศึกษา  ติดตามการประเมินโครงการและกิจกรรมสรุปผลการด าเนินงาน  ปรับปรุงการท างานอย่างมีส่วน
ร่วมของทุกฝ่าย  โรงเรียนจัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจและประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียนจาก
นักเรียน  ผู้ปกครอง  คณะกรรมการของสถานศึกษาในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  เปิดโอกาสให้เครือข่าย
ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษา  และตัวแทนชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน   
 

๒. ผลการด าเนินงาน 
 โรงเรียนมีการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา             
อย่างเป็นระบบ  มีผลการประเมินคุณภาพภายในที่ระดับคุณภาพดีเยี่ยม  ทั้งนี้คณะกรรมการสถานศึกษา  
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ผู้ปกครอง  นักเรียน  และชุมชนมีความพึงพอใจในการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน 
 

๓. จุดเด่น 
 โรงเรียนให้ความส าคัญกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา   เน้นการสร้าง
ความเข้าใจและให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู  บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง           
อย่างชัดเจน  เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วม  ด าเนินการในรูปของคณะกรรมการสร้างวัฒนธรรมการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 

 

๔. จุดควรพัฒนา 
 โรงเรียนจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  
แต่ยังขาดความชัดเจน และความต่อเนื่องที่เปิดโอกาสให้ชุมชน/ท้องถิ่น  มีส่วนบริหารจัดการสถานศึกษาใน
ระดับสูง 
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๓๐ 
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR )  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ๔  ดี 
 จากผลการด าเนินงาน  โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้โรงเรียนจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน  จากผลการประเมินสรุปได้ว่าได้ระดับ          
ดีเยี่ยม  ทั้งนี้เพราะมาตรฐานที่ ๑  ผลการจัดการศึกษา  อยู่ในระดับดี  มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหาร
และการจัดการศึกษา  อยู่ในระดับดีเยี่ยม  มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  อยู่ในระดับดี  มาตรฐานที่ ๔  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล   อยู่ในระดับดี 
 ทั้งนี้  โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตามปัญหาและ
ความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน  สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น  
จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม  พัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติสูง
กว่าระดับประเทศ  ผู้เรียนมีความมีความสามารถในการอ่านและเขียน  การสื่อสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ  ความสามารถในการคิดค านวณ  การใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารที่เหมาะสม  ปลอดภัย อย่าง
มีประสิทธิภาพ  ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๕ มีความรู้ความเข้าใจ  และมีความพร้อมใน
การศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น   รวมทั้งนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ที่ผ่านการสอบคัดเลือกศึกษา
ต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ได้ทุกคนและมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม  ค่านิยมและ
คุณลักษณะตามที่สถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่างชัดเจน  มีสุขภาพร่างกายตามเกณฑ์มาตรฐาน  สุขภาพจิต
ที่ดี  รู้จักการเรียนรู้วิธีป้องกันตนเองจากสิ่งล่อลวงต่างๆ  ดังที่ปรากฏผลการประเมินในมาตรฐานที่ ๑            
ในด้านกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีผลการประเมินในรายมาตรฐานอยู่ในระดับดี
เยี่ยม  สถานศึกษามีการวางแผน  ออกแบบกิจกรรมและด าเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม                
ใช้ผลการประเมินและการด าเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา  และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา  
ตรวจสอบผลการด าเนินงาน  และการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ครูจัดกระบวนการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม  วิเคราะห์  ออกแบบและจัดกระบวนการ
เรียนการสอนที่เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร  และบริบทสถานศึกษา  พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้  
ใช้สื่อการเรียนรู้  ติดตามตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล  และการ
ประเมินผลจากสภาพจริงในทุกขั้นตอน  สถานศึกษาด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย่าง
เป็นขั้นตอน  จนเกิดคุณภาพ  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนมีผลประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม  โดย
สถานศึกษาให้ความส าคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  เพื่อเกิดความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี   
 
 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา   ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 
 

๓๑ 
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR )  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

การปฏิบัติที่เป็นเลศิ (Best Practices) 
 
โครงการโรงเรียนส่งเสรมิสุขภาพ 
 โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยาได้ด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  เป็นการพัฒนาที่มี                       
ความครอบคลุมทุกมิติด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  โดยสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของทุกคนทั้งใน
โรงเรียน  ครอบครัวและชุมชน  ให้สามารถน าความรู้และทักษะด้านสุขภาพมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
ด้วยการดูแลเอาใจใส่สุขภาพของตนเองและผู้อื่น  รวมทั้งสามารถตัดสินใจในการควบคุมสภาวการณ์ที่มี
ผลกระทบต่อสุขภาพ  โดยเฉพาะนักเรียนจะได้รับการปลูกฝังทัศนคติ  ฝึกทักษะและพฤติกรรมสุขภาพ              
ที่เหมาะสมมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัย  โดยได้ด าเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพดังนี้  

- ด้านนโยบายของโรงเรียน 
- ด้านการบริหารจัดการในโรงเรียน 
- ด้านการจัดท าโครงการร่วมระหว่างโรงเรียนที่เอื้อต่อสุขภาพ 
- ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่เอื้อต่อสุขภาพ 
- ด้านการบริการอนามัยโรงเรียน 
- ด้านสุขศึกษาในโรงเรียน 
- ด้านโภชนาการและอาหารที่ปลอดภัย 
- ด้านการออกก าลังกาย  กีฬา  และนันทนาการ 
- ด้านการให้ค าปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม 
- ด้านการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน 

จากเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพดังกล่าว  ทางโรงเรียนได้น าสู่การปฏิบัติต่อผู้บริหาร  ครู  
ผู้ปกครอง  นักเรียน  และชุมชน  โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆ เช่น กิจกรรมแปรงฟัน  
กิจกรรมการตรวจสุขภาพ  กิจกรรมดื่มนม  กิจกรรมลูกบุญเกื้อไม่กินหวาน  กิจกรรมโรงเรียนสีขาว  กิจกรรม
กีฬาสีภายใน  กิจกรรมวันเด็ก  การจัดการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  การเรียนการสอน         
ว่ายน้ า  การฝึกซ้อมนักกีฬา  การแข่งขันกีฬาต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  เป็นต้น 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยาจึงน าแนวทางการด าเนินงานตามโครงการมาใช้ในการจัดกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง  ท าให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข                 
จากผลการด าเนินงานที่ผ่านมาโรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  ระดับทอง  และสามารถ             
เป็นแบบอย่างที่ดีของสถานศึกษาอื่นได้   



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา   ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 
 

๓๒ 
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR )  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ส่วนที่ ๓  สรุปผล  แนวทางการพัฒนา  และความต้องการการช่วยเหลือ 
 

 
     สรุปผล 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
 

  ด้านคุณภาพผู้เรียน 
๑) ผู้ เรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ในวิชา
ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  
และภาษาอังกฤษ  สูงกว่าระดับประเทศ 

๒) ผู้ เ รี ยนระดั บชั้ นประถมศึ กษาปีที่  ๖             
สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑  ได้ทุกคน 

๓) ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาทุกคนมี
ทักษะในการว่ายน้ าเพื่อเอาชีวิตรอด 

๔) ผู้ เ รี ย น มี สุ ข ภ า พ ร่ า ง ก า ย แ ข็ ง แ ร ง มี              
สมรรถภาพทางกายและน้ าหนัก  ส่วนสูง
ตามเกณฑ์  

๕) ผู้เรียนมีระเบียบวินัยที่เป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา  เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบ
ในเรื่องความมีวินัย  เคารพกฎกติกา  ระเบียบ
ของสังคม  และมีมารยาทที่ดี 

 

  ด้านคุณภาพผู้เรียน 
๑) ความสามารถการสื่อสาร  และการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ และ
ภาษาจีนให้เกิดเป็นทักษะที่จะพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนในการเรียนรู้ในระดับชั้น
ที่สูงขึ้น 

๒) ความสามารถในดา้นทักษะการคดิของ
ผู้เรียน 

 

  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

๑) โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่าง
เป็นระบบ   

๒) โ ร ง เ รี ยน ไ ด้ ใ ช้ เ ท คนิ ค ก า รปร ะชุ มที่
หลากหลายวิธี  เช่น  การประชุมแบบ 

 

  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

๑) โรงเรียนควรวางแผนและด าเนินงาน
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเน่ือง 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา   ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 
 

๓๓ 
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR )  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

มีส่วนร่วม  การประชุมระดมสมอง  และ 
การประชุมกลุ่ม   

๓) ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์  
พันธกิจ  เป้าหมายของโรงเรียน   

๔) มี ก า ร ป รั บ แ ผ น พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ก า ร         
จัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี  
ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา  สภาพ
ปัญหา  ความต้องการพัฒนา  และนโยบาย
การปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้
ผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ   

๕) มีการนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  ประเมินผล  
การด า เนินและจัดท ารายงานผลการ        
จัดการศึกษาที่เป็นระบบ   

๖) มีการสร้างขวัญก าลังใจ และส่งเสริมด้าน
การออมเงินเพื่อสนับสนุนการครองชีพของ
ครูอย่างมีระบบ และทั่วถึง 

๒) โ ร ง เ รี ย น ค ว ร ใ ช้ ร ะ บ บ เ ท ค โ น โ ล ยี 
สารสนเทศในการรายงานผลการเรียน
รายบุคคลของนักเรียน  รวมทั้งเผยแพร่
ข้อมูลสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์
ของโรงเรียนผ่านทาง  Website 

 

  ด้านกระบวนการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

๑) ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง
อยู่เสมอ พัฒนาการสอนอยู่เสมอ  

๒) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการ
คิด  ได้ปฏิบัติจริง  มีการใช้วิธีการและ
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  ให้นักเรียน
แสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วย
ตนเองอย่างต่อเน่ือง   

๓) ครูจัดให้นักเรียนมีส่ วนร่วมในการจัด
บรรยากาศสภาพแวดล้อมที่ เอื้อต่อการ
เรียนรู้   

 

  ด้านกระบวนการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

๑) ครู ค ว ร ให้ นั ก เ รี ยน ได้ เ รี ยนรู้ โ ด ย ใ ช้
กระบวนการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมและ
ต่อเน่ือง 

๒) ครูควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันที
เพื่อให้นักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา   ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 
 

๓๔ 
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR )  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

๔) ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคน  ไดร้ับ
การตรวจประเมินพร้อมทั้งให้ค าแนะน า
จากคณะกรรมการวิจัยของเขตพื้นที่
การศกึษา 

 

 

  ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิผล 
      โรงเรียนให้ความส าคัญกับการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเน้นการสร้าง
ความเข้าใจและให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษากับคณะครู  บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่
ชัด เจน  เป็นประโยชน์ ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  การด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ของโรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วม  ด าเนินการในรูป
ของคณะกรรมการสร้างวัฒนธรรมการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กับบุคคลที่
เกี่ยวข้องทุกระดับ 

 

  ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิผล 
      โรงเรียนจัดวางระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาโดยร่วมมือกับทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง  แต่ยังขาดความชัดเจน และความ
ต่อเนื่องที่ เปิดโอกาสให้ชุมชน/ท้องถิ่น  มีส่วน
บริหารจัดการสถานศึกษาในระดับสูง 

 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 

๑) ความสามารถการสื่อสาร  และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ และภาษาจีนให้เกิดเป็น
ทักษะที่จะพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในการเรียนรู้ในระดับชั้นที่สูงขึ้น 

๒) ความสามารถในด้านทักษะการคิดของผู้เรียน 
๓) โรงเรียนควรวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพเพิ่มมาก

ขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
๔) โรงเรียนควรใช้ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศในการรายงานผลการเรียนรายบุคคลของนักเรียน  

รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนผ่านทาง  Website 
๕) ครูควรให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเน่ือง 
๖) ครูควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อให้นักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
๗) โรงเรียนโรงเรียนควรเปิดโอกาสให้ชุมชน  ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดวางระบบการประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษาอย่างเต็มที่และเหมาะสม 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา   ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 
 

๓๕ 
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR )  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ความต้องการและการช่วยเหลือ 
 การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพเพิ่มมากขึ้น 
 
 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา   ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 

๓๖ 
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR )  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ส่วนท่ี ๔  ภาคผนวก 
 
 
 

- ผลการประเมินภายนอกรอบสาม  
- มาตรฐานและค่าเป้าหมายของสถานศึกษา  
- ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจดัท ารายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
- หนังสือให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

   -    ภาพกิจกรรมส าคญัต่างๆที่แสดงผลงานของสถานศึกษา 
- คณะผู้จัดท า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้   อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุร ี
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 

 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน : ประถมศึกษา 
น้้าหนัก

(คะแนน) 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๑๐.๐๐ ๙.๙๒ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่  ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค ์

๑๐.๐๐ ๙.๘๔ ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๙.๗๓ ดีมาก 
ตัวบงชี้ที่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น ๑๐.๐๐ ๙.๗๐ ดีมาก 
ตัวบงชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๑๑.๖๑ พอใช้ 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน / 
วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริม
บทบาทของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๒  มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการ
พัฒนาสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 



การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน : ประถมศึกษา 
น้้าหนัก

(คะแนน) 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๓  มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบงชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๔  มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพ
ภายใน 

   

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาและต้นสังกัด 

๕.๐๐ ๔.๘๑ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๙๐.๖๑ ดีมาก 
 



 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 

******************* 

  ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพภายใน           
ของสถานศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๓  หมวด  ๒  ข้อ  ๑๔ (๑) – (๘)  และประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษา          
ขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. ๒๕๕๔  หมวด ข ข้อ ๖.๑  ก าหนดให้สถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  
อย่างน้อย ๓ คน  ที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่หน่วยงานต้นสังกัดขึ้นทะเบียนไว้อย่างน้อย ๑ คน                
เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  นั้น 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ (๑) และ (๖) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พุทธศักราช  ๒๕๔๖  และมาตรา ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  พุทธศักราช ๒๕๔๗  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา        
ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ดังนี้ 

๑. นางสุพรรณนิการ์   บุญเกื้อ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา       ประธานกรรมการ 

๒. นายสมบัติ   เนตรสว่าง  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก          กรรมการ 

๓. นายสมบัติ   พรสินชัย  ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน        กรรมการ 

๔. นางจิราภรณ์   ฑีฆะ  ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน          กรรมการ 

๕. เด็กหญิงณิชากร   ฑีฆะ  ผู้แทนนักเรียน           กรรมการ 

๖. นางสาวนวพร    จันทวงษ์  ครูที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ :   
๑. ก าหนดแนวทางและวิธีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๒. วางแผนการสร้างเครื่องมือประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและมี 
ส่วนร่วมในการด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๓. เสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพภายในและเสนอแนะการน าผลการประเมิน 

คุณภาพภายในไปจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา  ตลอดจนน าผลการประเมินคุณภาพภายในไปใช้พัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 
 

                ( นางสุพรรณนิการ์   บุญเกื้อ ) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 



 
 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 
เรื่อง ก าหนดคา่เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
..................................................................... 

 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๓ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
คุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เรื่อง ก าหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบกับ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ฉบับลงวันที่ ๑๑   ตุลาคม ๒๕๕๙   โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  และปรับมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน 
ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุม ครั้งที่  ๑ / 25๖๐ เมื่อวันที่  ๒๘ 
เมษายน พ.ศ. 25๖๐ 
 เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา มีคุณภาพและ
มาตรฐาน จึงก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  

  ประกาศ ณ วันที่  ๔  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒5๖๐ 
 

 
                                                   
 
 

( นางสุพรรณนิการ์   บญุเกื้อ ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนอนบุาลบุญเกื้อวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 

 



การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
............................................................. 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ระดับด ี
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

๑) ความสามารถในการอา่น การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  
ตามเกณฑ์ของแต่ละดับชัน้ 

 

๒) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมวีิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคดิเห็น และแก้ปัญหา 

 

๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
๔) ความกา้วหน้าทางการเรียนตามหลักสตูรสถานศึกษา  
๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนและพัฒนาการจากผลการสอบวดัระดับชาติ  
๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน  

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
๑) การมีคณุลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกบั

กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
 

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
๓) การยอมรับที่จะอยู่รว่มกันบนความแตกตา่งและหลากหลาย  
๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม  

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับดเีย่ียม 
๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชดัเจน  
๒. การวางแผนพัฒนาคณุภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา  

2.1 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบ
ด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอยา่งเป็นรูปธรรม 

 

2.2 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ 

 

2.3 การวางแผนการบรหิารและการจัดการข้อมลูสารสนเทศอย่างเป็นระบบ   
2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อ 

การจดัการเรียนรู้อยา่งมคีุณภาพ 
 

๓. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อ 
ผลการจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  

 

๔. การก ากับ ตดิตาม ประเมินผลการบริหารและการจดัการศึกษา 
 

 



มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับด ี
1. การมีกระบวนการเรยีนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนรว่ม   
2. การจดัการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถ่ิน  
3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  

และมีประสิทธิภาพ 
 

มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศกึษา
ให้ดียิ่งขึ้น 

ระดับดเีย่ียม 

สรุป ระดับดี 
 

 

  
 
 

การก าหนดค่าเป้าหมาย 
 
 ๑. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆ ที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
 ๒. การก าหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ ๔ ระดับ เพื่อให้
สอดคล้องกับการประเมิน ดังนี้ 

  ระดับ 4 ดีเยี่ยม  
  ระดับ 3 ดี  
  ระดับ 2 พอใช้  
  ระดับ 1 ปรับปรุง 
 ๓. การก าหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะก าหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือ 

เป็น ร้อยละ ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 
เรื่อง   การก าหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมายการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

  เพื่อให้การพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อ
วิทยา  จึงได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนและค่าเป้าหมายปีการศึกษา  ๒๕๖๐           
ไว้ดังต่อไปนี้ 
 

มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐานที่ 1  คณุภาพของผู้เรียน ดี 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี 
มาตรฐานที ่4  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ดีเยี่ยม 

สรุป ระดับดี 
 
 
 

ประกาศ ณ วันที ่ ๔   พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 

 
 

          ( นางสุพรรณนกิาร ์  บุญเกื้อ ) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 

 
 
หมายเหตุ  ค่าเป้าหมายให้ก าหนดเป็นรายมาตรฐาน โดยก าหนดเป็นระดับคุณภาพ คือ  
   ดีเยี่ยม ดี พอใช ้หรือ ปรบัปรุง  
 
 
 



 
ก าหนดค่าเป้าหมาย  แนบท้ายประกาศโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 

เรื่อง  การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในปีการศึกษา 2560 

 

มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย 

( ร้อยละ / ระดับคุณภาพ  ) 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน  
มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  ระดับดีเยี่ยม 
1.1 มีน้ าหนัก ส่วนสูง เป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 92  ได้ระดับดีขึ้นไป 
1.2 มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย ร้อยละ 92  ได้ระดับดีขึ้นไป 
1.3 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน ร้อยละ 92  ได้ระดับดีขึ้นไป 
1.4 หลีกเลี่ยงต่อภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด  ร้อยละ 92  ได้ระดับดีขึ้นไป 
มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ ระดับดีเยี่ยม 
2.1 ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง  ร้อยละ 92  ได้ระดับดีขึ้นไป 
2.2 มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก  ร้อยละ 87  ได้ระดับดีขึ้นไป 
2.3 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย  ร้อยละ 92  ได้ระดับดีขึ้นไป 
2.4 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ  ร้อยละ 92  ได้ระดับดีขึ้นไป 
มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ระดับดีเยี่ยม 
3.1 มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อ แม่ ครูอาจารย ์ ร้อยละ 92  ได้ระดับดีขึ้นไป 
3.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน ร้อยละ 92  ได้ระดับดีขึ้นไป 
3.3 เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ร้อยละ 92  ได้ระดับดีขึ้นไป 
3.4 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนเองนับถือ  ร้อยละ 92  ได้ระดับดีขึ้นไป 
มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ระดับดีเยี่ยม 
4.1 สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้  ร้อยละ 92  ได้ระดับดีขึ้นไป 
4.2 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ ร้อยละ 92  ได้ระดับดีขึ้นไป 
4.3 มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย ร้อยละ 92  ได้ระดับดีขึ้นไป 
4.4 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ร้อยละ 92  ได้ระดับดีขึ้นไป 
4.5 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ร้อยละ 92  ได้ระดับดีขึ้นไป 
 
 
 



มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย 

( ร้อยละ / ระดับคุณภาพ  ) 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา  
มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

ระดับดีมาก 

5.1 ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัยและ
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ 

ร้อยละ 87  ไดร้ะดับดีข้ึนไป 

5.2 ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้อง
กับความแตกต่างระหว่างบุคคล  

ร้อยละ 87  ได้ระดับดีขึน้ไป 

5.3 ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยทางบวก  ร้อยละ 87 ได้ระดับดีขึ้นไป 
5.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก  ร้อยละ 87 ได้ระดับดีขึ้นไป 
5.5 ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย
และสรุปรายงานผลการพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง 

ร้อยละ 87  ได้ระดับดีขึน้ไป 

5.6 ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการ
ปรับการจัดประสบการณ์ 

ร้อยละ 87 ได้ระดับดีขึ้นไป 

5.7 ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ร้อยละ 92 ได้ระดับดีขึ้นไป 
5.8 ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง ร้อยละ 92 ได้ระดับดีขึ้นไป 
5.9 ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย ร้อยละ 82 ได้ระดับดีขึ้นไป 
5.10 ครูจัดท าสารนิทัศน์และน ามาไตร่ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาเด็ก 

ร้อยละ 92 ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่  6 ผู้บริหารปฏิบัติ งานตามบทบาทหน้าที่อย่ างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ระดับดีมาก 

6.1 ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย  ระดับดีมาก 
6.2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น าและความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 

ระดับดีมาก 

6.3 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผล
หรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 
 
 
 
 

ระดับด ี



มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย 

( ร้อยละ / ระดับคุณภาพ  ) 
6.4 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

ระดับด ี

6.5 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ระดับด ี
6.6 ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด
การศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

ระดับดีมาก 

6.7 เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

ระดับดีมาก 

มาตรฐานที่ 7 แนวการจัดการศึกษา ระดับดี 
7.1 มีหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและน าสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ระดับด ี

7.2 มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัด
การศึกษาปฐมวัย  

ระดับด ี

7.3 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย   

ระดับด ี

7.4 สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน 
และท้องถ่ิน  

ระดับด ี

7.5 จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน  ระดับด ี
มาตรฐานที่  8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ระดับดีมาก 

8.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา ระดับดีมาก 
8.2 จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับดีมาก 

8.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ ระดับดีมาก 
8.4 ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของ
สถานศึกษา 

ระดับดีมาก 

8.5 น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

ระดับดีมาก 

8.6 จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
 
 

ระดับดีมาก 



มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย 

( ร้อยละ / ระดับคุณภาพ  ) 
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

ระดับดีมาก 

9.1 เป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลกร ใน
สถานศึกษา  

ระดับด ี

9.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง  

ระดับดีมาก 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  
มาตรฐานที่ 10 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา 
วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 

ระดับดีมาก 

10.1 จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา 
วิสัยทัศน์และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 

ระดับดีมาก 

10.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย  ระดับดีมาก 
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม  
มาตรฐานที่ 11 การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

ระดับดีมาก 

11.1 จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

ระดับด ี

11.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ระดับดีมาก 
 
 

 
 
 



 

ค ำสั่งโรงเรียนอนุบำลบุญเกื้อวิทยำ 

ท่ี  ๕๔  / ๒๕๖๑ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 

ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 

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

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  หมวดที่ ๖ มาตรา ๔๗ ที่กําหนด               

ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย 

ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก และมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงาน            

ต้นสังกัดและสถานศึกษาจัด ให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่ าการประกัน

คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร การศึกษาที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมี                 

การจัดทํารายงานประจําปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อ

นําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก   ดังนั้น

เพื่อให้ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนดํา เนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและ               

เกิดประสิทธิผล พร้อมรับการประเมินมาตรฐานจากหน่วยงานภายนอกอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๙ 

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

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

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

๑. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ 

                              ๑.๑  นายถาวร      บุญเกื้อ                      ผู้รับใบอนุญาต / ผูจ้ัดการ 

                    ๑.๒  นางสุพรรณนิการ ์ บุญเกื้อ            ผู้อํานวยการ 

                  ๑.๓  นายหรรษธร บุญเกื้อ                      ผู้ช่วยผู้จัดการ 

   ๑.๔  นางสาวกรกนก บัวศิลา   ผู้ช่วยผู้อํานวยการ 

   ๑.๕  นายต่อศักดิ ์ เทศแก่น   ผู้ช่วยผู้อํานวยการ 

      มีหน้ำที่  ให้การสนับสนุนและให้คําปรึกษาในเรื่องต่าง ๆ 

 

 



  ๒. คณะกรรมกำรฝ่ำยด ำเนินงำนระดับปฐมวัย 

   ๒.๑  นางสาวรัญชิดา มูลประถม        หัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับปฐมวยั 

   ๒.๒  นางปิยะวรรณ ศิริพัฒน ์

   ๒.๓  นางสาวกาญจนา ข้ามสาม 

   ๒.๔  นางสาวสพุิชชา ยอดสุวรรณ 

   ๒.๕  นางสาววิชชดุา นวลทอง 

   ๒.๖  นางหนูรัตน ์ ตัดสุนทร 

   ๒.๗  นางสาวฉัตรนภา สุเกตุ 

   ๒.๘  นางสาวฐติา สมพร 

   ๒.๙  นางสาววัลภา ไชยโคตร 

   ๒.๑๐ นางสาวนิชาพร ไพรอุบล 

   มีหน้ำที่   จัดทาํข้อมูล วเิคราะห์ข้อมูล เรียบเรียงดําเนินการพิมพ์และตรวจทานพร้อมเข้าเล่ม 
 

๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยด ำเนินงำนระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

   ๓.๑  นางสาวนวพร จันทวงษ์        หัวหน้าฝา่ยวิชาการระดับประถมศึกษา 

   ๓.๒  นางวัชรีวรรณ  แสงทอง 

   ๓.๓  นางเพิ่มสุข  รุยาพร 

   ๓.๔  นางสาวญาณิศา วิเศษศร ี

   ๓.๕  นางสุภาภรณ์  ใจห้าว 

   ๓.๖  นางลาวัณย ์ แสงภักดี 

   ๓.๗  นางสาวยพุา กอเงินกลาง 

   ๓.๘  นางสาวนันทพร ครองบุญ 

   ๓.๙  นายเปรม  ร้อยต๊ะ 

   ๓.๑๐ นายสุภ ี  เบ้าทอง 

   ๓.๑๑ นางพีรญา  ชูแสง 

   ๓.๑๒ นายเรืองศกัดิ ์ ทีคะ 

   ๓.๑๓ นางสาวฐติิรตัน์ วงษ์นิล 

   ๓.๑๔ นางสาวสรุีรตัน์ อินทรักษ ์



   ๓.๑๕ นางสาวชนัฎดา แย้มวาจา 

   ๓.๑๖ นางสาวปทิตตา เทศแก่น 

   ๓.๑๗ นางสาวกัลยาณ ี สีม่วง 

   ๓.๑๘ นางสาวพรรณกร เทศนา 

   ๓.๑๙ นางสาววชัราภรณ์ พลอามาตย ์

   ๓.๒๐ นางสาววันวิสาข ์ รักษาควร 

   มีหน้ำที่   จัดทาํข้อมูล วเิคราะห์ข้อมูล เรียบเรียงดําเนินการพิมพ์และตรวจทานพร้อมเข้าเล่ม 
 

ทั้งนี้ให้คุณครูที่ได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายร่วมกันปฏิบัติหน้าที่   ศึกษาแนวทาง             
การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน แล้วสรุปรายงานประเมินตนเอง เพื่อนํามาวางแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา          
พร้อมรับการประเมินภายนอกต่อไปให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้เป็นอย่างดี 

  

 

 สั่ง  ณ  วันที ่ ๒๓  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 

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

 

 

 

 



 
 

หนังสือให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 

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

 

                                                                               ลงชือ่ 

                           ( นายถาวร   บุญเกื้อ ) 

               ผูร้ับใบอนุญาต / ผู้จัดการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



คณะผู้จัดท ำ 

๑. นายถาวร  บุญเกื้อ    ประธานกรรมการ 

๒. นางสุพรรณนิการ์  บุญเกื้อ    รองประธานกรรมการ 

๓. นายหรรษธร  บุญเกื้อ    กรรมการ 

๔. นางสาวกรกนก  บัวศิลา    กรรมการ 

๕. นายต่อศักดิ์  เทศแก่น    กรรมการ 

๖. นางวัชรีวรรณ   แสงทอง    กรรมการ 

๗. นางเพิ่มสุข  รุยาพร    กรรมการ 

๘. นางสาวญาณิศา  วิเศษศรี    กรรมการ 

๙. นางสุภาภรณ์   ใจห้าว    กรรมการ 

๑๐.  นางลาวัณย์  แสงภักดี   กรรมการ 

๑๑.  นางสาวยุพา  กอเงินกลาง   กรรมการ 

๑๒.  นางสาวนันทพร  ครองบุญ   กรรมการ 

๑๓.  นายเปรม  ร้อยต๊ะ    กรรมการ 

๑๔.  นายสุภี   เบ้าทอง    กรรมการ 

๑๕.  นางพีรญา  ชูแสง    กรรมการ 

๑๖.  นายเรืองศักดิ์  ทีคะ    กรรมการ 

๑๗.  นางสาวฐิติรัตน์  วงษ์นิล    กรรมการ 

๑๘.  นางสาวสุรีรัตน์  อินทรักษ์   กรรมการ 

๑๙.  นางสาวชนัฎดา  แย้มวาจา   กรรมการ 

๒๐.  นางสาวปทิตตา  เทศแก่น    กรรมการ 

๒๑.  นางสาวกัลยาณี  สีม่วง    กรรมการ 

๒๒.  นางสาวพรรณกร เทศนา    กรรมการ 

๒๓.  นางสาววัชราภรณ์ พลอามาตย์   กรรมการ 

๒๔.  นางสาววันวิสาข์  รักษาควร   กรรมการ 

๒๕.  นางปิยะวรรณ  ศิริพัฒน ์   กรรมการ 

๒๖.  นางสาวกาญจนา ข้ามสาม    กรรมการ 

๒๗.  นางสาวสุพิชชา  ยอดสุวรรณ   กรรมการ 



๒๘.  นางสาววิชชุดา  นวลทอง   กรรมการ 

๒๙.  นางหนูรัตน ์  ตัดสุนทร   กรรมการ 

๓๐.  นางสาวยุฉัตรนภา สุเกตุ    กรรมการ 

๓๑.  นางสาวฐิตา  สมพร    กรรมการ 

๓๒.  นางสาววัลภา  ไชยโคตร   กรรมการ 

๓๓.  นางสาวนิชาพร  ไพรอุบล    กรรมการ 

๓๔.  นางสาวรัญชิดา  มูลประถม   กรรมการและเลขานุการ 

๓๕.  นางสาวนวพร  จันทวงษ์   กรรมการและเลขานุการ 

 

 

 



 


