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เอกสาร “รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา” ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  ฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือ

รายงานผลของโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยาในปีการศึกษา ๒๕๕๙  ซึ่งเป็นไปตามความมุ่งหมายของการจัด

การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พุทธศักราช 

๒๕๔๕  ที่ได้ก าหนดหลักการส าคัญข้อหนึ่ง คือ จัดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและ

ประเภทการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๒ ข้อ ๑๔ (๔)  ที่ให้สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปี ที่เป็น

รายงานประกันคุณภาพภายในเนื้อหาสาระของเอกสารประกอบด้วย 

ส่วนที ่๑ ข้อมูลพ้ืนฐาน 

ส่วนที ่๒ ผลการประเมนิตนเองของสถานศกึษา 

 มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

 มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบรหิารและการจดัการของผู้บริหารสถานศกึษา 

 มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 มาตรฐานที่ ๔  ระบบประกนัคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

ส่วนที ่๓ สรุปผล  แนวทางการพัฒนา  และความต้องการการช่วยเหลือ 

ส่วนที ่๔ ภาคผนวก 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา ขอขอบคุณคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ทุกฝ่ายที่มีส่วนรว่มในการจดัการศึกษาของโรงเรียนใหม้ีคุณภาพสูงขึน้อย่างต่อเนื่อง 

ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ในการน าไปเป็นฐานข้อมูลสารสนเทศ  

เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และการส่งเสริมสนับสนุนของหน่วยงาน องค์กรต่างๆ รวมทั้ง

หน่วยงานต้นสังกัดในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาต่อไป 

 

 
     นางสุพรรณนิการ ์    บุญเกื้อ 

                                                                                ( ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา ) 

 

 



ข 

 

สำรบัญ 
  หน้ำ 

ค ำน ำ  ก 
สำรบัญ  ข 

ส่วนที ่๑ ข้อมูลพื้นฐำน ๑ 

ส่วนที ่๒ ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ ๙ 

 ระดับการศึกษาปฐมวัย (๑๑ มาตรฐาน) ๙ 
 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ๙ 
 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา ๑๔ 
 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ๒๐ 
 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  ๒๑ 
 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม ๒๒ 
        สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานของสถานศึกษา  (ระดับปฐมวัย) ๒๓ 
 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (๔ มาตรฐาน) ๒๕    
 มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน ๒๕ 
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร

สถานศึกษา 
๓๐ 

 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๓๒ 
 มาตรฐานที่ ๔ ระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล  ๓๓ 
 สรุปผลการประเมินในภาพรวม ๓๕ 
ส่วนที ่๓ สรุปผล  แนวทำงกำรพัฒนำ  และควำมต้องกำรกำรช่วยเหลือ ๓๖ 

ส่วนที ่๔ ภำคผนวก ๔๒ 

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

 

 



 

โรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา   ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบรุี 
 

๑ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR ) 

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 ข้อมูลบุคลากรของโรงเรียน 
 

 ๑) จ านวนบุคลากร 

 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ครูผู้สอน พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่อื่นๆ 

๓ ๓๖ - - ๓ 
 

 ๒) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
 

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ต่ ากว่าปริญญาตรี 
- ๒ ๓๔ ๖ 

 

๓) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 
 

สาขาวิชาที่จบการศึกษา จ านวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน 

(ชั่วโมง/สัปดาห์) 
๑. บริหารการศึกษา  ๒ - 
๒. คณิตศาสตร์ ๓ ๒๒ 
๓. วิทยาศาสตร์ ๕ ๒๒ 
๔. ภาษาไทย ๑ ๒๒ 
๕. ภาษาอังกฤษ ๗ ๒๒ 
๖. สังคมศึกษา ฯ ๖ ๒๒ 
๗. พลศึกษา ๓ ๒๒ 
๘. บริหารธุรกิจ ๓ ๒๒ 
๙. ศิลปะ ๑ ๒๒ 



 

โรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา   ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบรุี 
 

๒ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR ) 

สาขาวิชาที่จบการศึกษา จ านวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน 

(ชั่วโมง/สัปดาห์) 
๑๐. การศึกษาปฐมวัย ๑ ๒๒ 
๑๑. การศึกษาประถมศึกษา ๓ ๒๒ 
๑๒. อ่ืน ๆ  ๖ - 

รวม ๔๒ ๒๒ 
 

 
๑.๓ ข้อมูลนักเรียน 
 
 จ านวนนักเรียนปีการศึกษา  ๒๕๕๙  รวม   ๖๒๓   คน   ( ณ วันท่ี ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ) 
 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

เตรียมอนุบาล ๑ ๑๖ ๕ ๒๑ ๒๑.๐๐ 
อนุบาลปีที่ ๑ ๒ ๓๔ ๓๙ ๗๓ ๓๖.๕๐ 
อนุบาลปีที่ ๒ ๒ ๒๘ ๔๖ ๗๔ ๓๗.๐๐ 
อนุบาลปีที่ ๓ ๒ ๓๔ ๓๓ ๖๗ ๓๓.๕๐ 

รวมระดับอนุบาล ๗ ๑๑๒ ๑๒๓ ๒๓๕ ๓๓.๕๗ 
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๒ ๓๖ ๒๒ ๕๘ ๒๙.๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๒ ๒๗ ๓๐ ๕๗ ๒๘.๕๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๒ ๓๘ ๓๔ ๗๒ ๓๖.๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๒ ๓๖ ๒๘ ๖๔ ๓๒.๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๒ ๓๔ ๓๒ ๖๖ ๓๓.๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๒ ๓๒ ๓๙ ๗๑ ๓๕.๕ 
รวมประถมศึกษา ๑๒ ๒๐๓ ๑๘๕ ๓๘๘ ๓๒.๓๓ 

รวมทั้งหมด ๑๙ ๓๑๕ ๓๐๘ ๖๒๓ ๓๒.๗๙ 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

โรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา   ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบรุี 
 

๓ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR ) 

๑.๔  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับโรงเรียน 
 

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป                      
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 

รายวิชา 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ จ านวน นร. ร้อยละ นร. 

จ านวน จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ ที่ได้ระดับ ที่ได้ระดับ 
ที่เข้าสอบ ๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ ๓ ขึ้นไป ๓ ขึ้นไป 

ภาษาไทย ๓๘๕ ๐ ๘ ๓๒ ๕๑ ๖๔ ๗๖ ๖๓ ๙๑ ๒๓๐ ๕๙.๗๔ 
คณิตศาสตร ์ ๓๘๕ ๐ ๔ ๒๒ ๖๕ ๗๗ ๘๙ ๖๐ ๖๘ ๒๑๗ ๕๖.๓๖ 
วิทยาศาสตร ์ ๓๘๕ ๐ ๓ ๒๒ ๔๒ ๗๕ ๗๐ ๗๗ ๙๖ ๒๔๓ ๖๓.๑๒ 
สังคมศึกษา ฯ ๓๘๕ ๐ ๒ ๑๕ ๕๔ ๖๓ ๙๗ ๖๙ ๘๕ ๒๕๑ ๖๕.๑๙ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๓๘๕ ๐ ๐ ๐ ๕ ๒๐ ๖๖ ๑๒๘ ๑๖๖ ๓๖๐ ๙๓.๕๑ 
ศิลปะ ๓๘๕ ๐ ๑ ๖ ๓๒ ๗๐ ๗๑ ๑๐๗ ๙๘ ๒๗๖ ๗๑.๖๙ 
การงานอาชีพฯ ๓๘๕ ๐ ๐ ๑ ๖ ๔๐ ๖๒ ๑๐๒ ๑๗๔ ๓๓๘ ๘๗.๗๙ 
ภาษาต่างประเทศ ๓๘๕ ๐ ๒๔ ๒๓ ๔๑ ๙๔ ๖๖ ๕๐ ๘๗ ๒๐๓ ๕๒.๗๓ 
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 

๓๘๕ ๐ ๐ ๒๐ ๕๔ ๙๖ ๖๗ ๔๙ ๙๙ ๒๑๕ ๕๕.๘๔ 

หน้าท่ีพลเมือง ๓๘๕ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒ ๓๘๓ ๓๘๕ ๑๐๐ 

 
เปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖   ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐ 

๒๐ 

๔๐ 

๖๐ 

๘๐ 

๑๐๐ 

๕๙.๗๔ ๕๖.๓๖ 
๖๓.๑๒ ๖๕.๑๙ 

๙๓.๕๑ 

๗๑.๑๗ 

๘๗.๗๙ 

๕๒.๗๓ ๕๕.๘๔ 

๑๐๐.๐๐ ร้อยละ 

รายวิชา 



 

โรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา   ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบรุี 
 

๔ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR ) 

๐.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

๔๐.๐๐ 

๖๐.๐๐ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

๑๔
.๗

๑ 

๓๓
.๘

๒ 

๒๖
.๔

๗ 

๒๕
.๐

๐ 

๒๓
.๕

๓ 

๕๔
.๔

๑ 

๑๑
.๗

๖ 

๑๐
.๓

๐ 

๒๕
.๐

๐ 

๒๒
.๐

๖ 

๒๒
.๐

๖ ๓๐
.๘

๘ 

ด้านภาษา ด้านค านวณ ด้านเหตุผล 

๑.๕  ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test :  NT) 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ 

 
๑) ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 

๒๕๕๙ เทียบระดับโรงเรียน  จังหวัด  และประเทศ     
 

แผนภาพแสดงคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐาน 
ของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓   

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 

 
แผนภาพแสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการทดสอบความสามารถ
พื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  

จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

๐.๐๐ 

๑๐.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

๓๐.๐๐ 

๔๐.๐๐ 

๕๐.๐๐ 

๖๐.๐๐ 

ด้านภาษา ด้านค านวณ ด้านเหตุผล เฉลี่ยทั้ง ๓ ด้าน 

๕๓
.๕

๗ 

๓๗
.๙

๔ 

๕๖
.๑

๓ 

๔๙
.๒

๑ 

๔๙
.๕

๗ 

๓๕
.๑

๘ 

๕๒
.๒

๓ 

๔๕
.๖

๖ 

๕๑
.๐

๐ 

๓๖
.๙

๙ 

๕๓
.๓

๘ 

๔๗
.๑

๓ 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ โรงเรียน คะแนนเฉลี่ยร้อยละ จังหวัด 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ประเทศ 



 

โรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา   ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบรุี 
 

๕ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR ) 

๒) ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 
๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ 

๑) เปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน ของผู้เรียน
ระดับชาติ (NT) และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ 

ความสามารถ ปีการศึกษา  
๒๕๕๘ 

ปีการศึกษา 
๒๕๕๙ 

ร้อยละของผลต่าง 
 (- , +) 

ด้านภาษา - ๕๓.๕๗ - 
ด้านค านวณ - ๓๗.๙๔ - 
ด้านเหตุผล - ๕๖.๑๓ - 

รวมความสามารถทั้ง ๓ ด้าน - ๔๙.๒๑ - 
 หมายเหตุ   โรงเรียนไม่ได้ด าเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐาน ของผูเ้รียนระดับชาติ (NT) ปีการศกึษา ๒๕๕๘ 

๑.๖ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)   

  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
๑) ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 

๒๕๕๙ ระดับประเทศ ระดับจังหวัดและระดับโรงเรียน 
 

ระดับ / รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๕๘.๔๓ ๓๙.๕๘ ๔๘.๒๕ ๔๙.๙๒ ๔๑.๑๓ 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ๕๒.๐๘ ๓๘.๕๙ ๔๐.๑๕ ๔๕.๒๙ ๓๓.๒๐ 
คะแนนเฉลี่ย สังกัด  ๕๖.๕๒ ๔๖.๒๗ ๔๔.๓๔ ๕๑.๑๕ ๔๕.๐๔ 
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ ๕๒.๙๘ ๔๐.๔๗ ๔๑.๒๒ ๔๖.๖๘ ๓๔.๕๙ 
 

แผนภาพแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับประเทศ ระดับสังกัด  ระดับจังหวัดและระดับโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

๔๐.๐๐ 

๖๐.๐๐ 

๘๐.๐๐ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 

คะแนนเฉลี่ย สังกัด  คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ 



 

โรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา   ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบรุี 
 

๖ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR ) 

 จากข้อมูลแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับประเทศ ระดับสังกัด  ระดับจังหวัดและระดับโรงเรียน  พบว่า 

- วิชาภาษาไทย  มีคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน  สูงกว่า  ระดับจังหวัด  ระดับสังกัด  และ
ระดับประเทศ 

- วิชาคณิตศาสตร์  มีคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน  สูงกว่า  ระดับจังหวัด  แต่มีคะแนนเฉลี่ย
ระดับโรงเรียน ต่ ากว่า ระดับสังกัด และระดับประเทศ 

- วิชาวิทยาศาสตร์  มีคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน  สูงกว่า  ระดับจังหวัด  ระดับสังกัด  และ
ระดับประเทศ 

- วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  มีคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน  สูงกว่า  ระดับจังหวัด  
และระดับประเทศ  แต่มีคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน ต่ ากว่า ระดับสังกัด  

- วิชาภาษาอังกฤษ  มีคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน  สูงกว่า  ระดับจังหวัด  และระดับประเทศ  
แต่มีคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน ต่ ากว่า ระดับสังกัด  

 
๒) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น พ้ืนฐาน (O-NET) และร้อยละของ

ผลต่างระหว่างปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ 

วิชา ปีการศึกษา  
๒๕๕๘ 

ปีการศึกษา 
๒๕๕๙ 

ร้อยละของผลต่าง 
(- , +) 

ภาษาไทย ๕๑.๗๕ ๕๘.๔๓ +๖.๖๘ 
คณิตศาสตร์ ๔๑.๘๘ ๓๙.๕๘ -๓.๓๐ 
วิทยาศาสตร์ ๔๒.๐๘ ๔๘.๒๕ +๖.๑๗ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๕๓.๒๕ ๔๙.๙๒ -๓.๓๓ 
ภาษาอังกฤษ ๔๙.๑๙ ๔๑.๑๓ -๘.๐๖ 

 

แผนภาพแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐.๐๐ 

๑๐.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

๓๐.๐๐ 

๔๐.๐๐ 

๕๐.๐๐ 

๖๐.๐๐ 

๗๐.๐๐ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ฯ ภาษาอังกฤษ 

ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 



 

โรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา   ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบรุี 
 

๗ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR ) 

 จากข้อมูลแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น พ้ืนฐาน                            
(O-NET)  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙  พบว่าค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
รายวิชาภาษาไทยและวิทยาศาสตร์  สูงกว่า ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
๑.๗ ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน  
   
 

จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  ปีการศกึษา  ๒๕๕๙ 
 

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
ระดับชั้นประถมศึกษา 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ 
(๕๖  คน)  (๕๖  คน)  (๗๑  คน)  (๖๕  คน)  (๖๖  คน)  (๗๑  คน)  

ห้องสมุด ๕๖ ๕๖ ๗๑ ๖๕ ๖๖ ๗๑ 
ห้องวิทยาศาสตร์ ๔๘ ๕๒ ๖๕ ๖๕ ๖๖ ๗๑ 
แปลงเกษตร ๕๑ ๕๒ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๘ 
สวนหย่อม ๕๖ ๕๖ ๗๑ ๖๕ ๖๖ ๗๑ 
แหล่งน้ าธรรมชาติ ๕๐ ๕๑ ๖๓ ๕๗ ๕๙ ๖๔ 
สระว่ายน้ า ๕๖ ๕๖ ๗๑ ๖๕ ๖๖ ๗๑ 
ป้ายนิเทศ ๔๙ ๕๐ ๕๙ ๕๙ ๕๗ ๖๒ 
 
 

แผนภูมิเปรียบเทียบจ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๐ 

๑๐๐ 

๒๐๐ 

๓๐๐ 

๔๐๐ 

๕๐๐ 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ 

๕๖ ๕๖ ๗๑ ๖๕ ๖๖ ๗๑ 
๔๘ ๕๒ ๖๕ ๖๕ ๖๖ ๗๑ ๕๑ ๕๒ 

๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๘ ๕๖ ๕๖ 
๗๑ ๖๕ ๖๖ ๗๑ ๕๐ ๕๑ 
๖๓ ๕๗ ๕๙ ๖๔ 

๕๖ ๕๖ 

๗๑ ๖๕ ๖๖ 
๗๑ 

๔๙ ๕๐ 

๕๙ ๕๙ ๕๗ 
๖๒ 

ห้องสมุด ห้องวิทยาศาสตร์ แปลงเกษตร สวนหย่อม 

แหล่งน้ าธรรมชาติ สระว่ายน้ า ป้ายนิเทศ 



 

โรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา   ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบรุี 
 

๘ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR ) 

จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 
 

แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
ระดับชั้นประถมศึกษา 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ 
(๕๖  คน)  (๕๖  คน)  (๗๑  คน)  (๖๕  คน)  (๖๖  คน)  (๗๑  คน)  

วัดสมุหประดิษฐาราม ๕๖ ๕๖ ๗๑ ๖๕ ๖๖ ๗๑ 
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อพวช.) ๔๕ ๕๑ ๖๖ ๖๕ ๖๕ ๗๑ 
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา (อพวช.) ๔๕ ๕๑ ๖๖ ๖๕ ๖๕ ๗๑ 
พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(อพวช.) 

๔๕ ๕๑ ๖๖ ๖๕ ๖๕ ๗๑ 

โดมดูดาว (อพวช.) ๔๕ ๕๑ ๖๖ ๖๕ ๖๕ ๗๑ 
การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (อพวช.) ๔๕ ๕๑ ๖๖ ๖๕ ๖๕ ๗๑ 
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
(อพวช.) 

๔๕ ๕๑ ๖๖ ๖๕ ๖๕ ๗๑ 

 
แผนภูมิเปรียบเทียบจ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 

 

๐ 

๕๐ 

๑๐๐ 

๑๕๐ 

๒๐๐ 

๒๕๐ 

๓๐๐ 

๓๕๐ 

๔๐๐ 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ 

๕๖ ๕๖ ๗๑ ๖๕ ๖๖ ๗๑ 
๔๕ ๕๑ 

๖๖ ๖๕ ๖๕ ๗๑ 
๔๕ ๕๑ 

๖๖ ๖๕ ๖๕ ๗๑ ๔๕ ๕๑ 

๖๖ ๖๕ ๖๕ 
๗๑ 

๔๕ 
๕๑ 

๖๖ ๖๕ ๖๕ 
๗๑ 

วัดสมุหประดิษฐาราม พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อพวช.) 

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา (อพวช.) พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (อพวช.) 

โดมดูดาว (อพวช.) 



 

โรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา   ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบรุี 
 

๙ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR ) 

ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 

 

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
 
มาตรฐานด้านคุณภาพเด็ก (๒๐ คะแนน) 
 
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดี และมีสุนทรียภาพ  (๕ คะแนน) 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
นักเรียน
ทั้งหมด 
(คน) 

นักเรียน   
ที่อยู่ในระดบั 

๓  ขึ้นไป 
ร้อยละ คะแนน             

ที่ได ้

๑.๑ มีน้ าหนัก ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ๒๒๐ ๑๙๖ ๘๙.๐๙ ๐.๘๙ 

๑.๒ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย ๒๒๐ ๒๑๖ ๙๘.๑๘ ๐.๔๗ 

๑.๓ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน ๒๒๐ ๒๑๙ ๙๙.๕๕ ๑.๔๙ 
๑.๔ หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ 

ภัยและสิ่งเสพติด 
๒๒๐ ๒๒๐ ๑๐๐ ๑.๐๐ 

รวมคะแนนที่ได้    ๔.๘๖ 

 

วิธีการพัฒนา 

 โรงเรียนได้มีการส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายอย่างเป็นระบบตามเกณฑ์มาตรฐานอย่าง
เต็มศักยภาพ โดยมีการจัดท าแบบบันทึกสุขภาพในด้านต่างๆของเด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยมีการ
จัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ เพ่ือรองรับการพัฒนาด้านร่างกายของเด็กทุกๆคนให้มีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน  มีทักษะในการเคลื่อนไหวได้เหมาะสมตามวัย และมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน  
เพ่ือพัฒนาและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ และสิ่งเสพติดได้ 
 

ผลการพัฒนา 

 จากการบันทึกผลการพัฒนาด้านร่างกายของเด็ก ด้วยแบบบันทึกตามมาตรฐาน รวมถึงการจัด

กิจกรรมต่างๆเพ่ือรองรับการพัฒนาของเด็ก จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเด็กส่วนใหญ่มีสุขภาวะที่ดีและมีการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑ อยู่ในระดับดีเยี่ยม ในด้านน้ าหนัก/

ส่วนสูง  มีการพัฒนาที่ดีตามวัย  เด็กมีทักษะการเคลื่อนไหวคล่องแคล่วดีตามมาตรฐานที่ครูก าหนด อีกทั้ง



 

โรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา   ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบรุี 
 

๑๐ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR ) 

เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลตนเองในการหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคการเกิดอุบัติเหตุ และสิ่งเสพติด

ได้ด ี
 

ข้อเสนอแนะการพัฒนาในอนาคต 

 โรงเรียนจะด าเนินการจัดหาสื่ออุปกรณ์ที่สอดคล้องกับการพัฒนาด้านสุขภาพร่างกายของเด็กให้
เหมาะสมตามวัย มีการประเมินมาตรฐานตามเกณฑ์โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพทุกปี และมีการพัฒนาครูเพ่ือ
ยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นสุขภาพอนามัย  เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะตาม
เกณฑม์าตรฐานควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอนและมีการติดตามนิเทศการสอนของครูอย่างเป็นระบบ 

 

มาตรฐานที่ ๒  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ (๕ คะแนน) 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
นักเรียน
ทั้งหมด 
(คน) 

นักเรียน  
ที่อยู่ในระดบั 

๓  ขึ้นไป 
ร้อยละ คะแนน             

ที่ได ้

๒.๑ ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง ๒๒๐ ๒๑๘ ๙๙.๐๙ ๐.๙๙ 
๒.๒ มีความม่ันใจและกล้าแสดงออก ๒๒๐ ๒๑๗ ๙๘.๖๔ ๐.๙๙ 
๒.๓ ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย ๒๒๐ ๒๑๙ ๙๙.๕๕ ๑.๐๐ 
๒.๔ ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว 

และรักธรรมชาติ 
๒๒๐ ๒๑๙ ๙๙.๕๕ ๑.๙๙ 

รวมคะแนนที่ได้    ๔.๙๖ 

 

วิธีการพัฒนา 

 โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ และความสนใจ ด้านศิลปะ ด้านดนตรี 
ด้านการจัดกิจกรรมและมีการบันทึกผลการพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างเป็นระบบเพ่ือน าผลมาประยุกต์ใช้ให้
เด็กได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เด็ก มีความสุข ร่าเริง แจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง มีความมั่นใจและ
กล้าแสดงออก สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้อย่างเหมาะสมตามวัย และปลูกฝังให้เด็กสามารถชื่นชม
ศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว  และรักธรรมชาติ   
 

ผลการพัฒนา 

 จากการจัดกิจกรรมเพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์  สังคมและจิตใจ รวมทั้งการจัดท าเอกสาร
แบบบันทึกต่างๆ จะเห็นได้ว่าเด็กมีความสุข ร่าเริง แจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง  มีความมั่นใจ               
กล้าแสดงออก สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้อย่างเหมาะสมตามวัย  นอกจากนี้เด็กยังรู้จักชื่นชมศิลปะ  



 

โรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา   ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบรุี 
 

๑๑ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR ) 

ดนตรี  การเคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ  โดยเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีการพัฒนาที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผล
ให้มผีลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๒ อยู่ในระดับดีเยี่ยม    
  
ข้อเสนอแนะการพัฒนาในอนาคต 

 โรงเรียนได้ก าหนดแผนพัฒนาครูและนักเรียนเพื่อยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
การประกวดแข่งขันในระดับชาติ เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสฝึกประสบการณ์จริง การสอนแบบโครงการ (The 
Project Approach) การสอนแบบพหุปัญญา (Multiple Intelligence) การสอนแบบไฮสโคป (High 
Scope) ฯลฯ และมีการติดตามนิเทศการสอนของครูอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการทดสอบผู้เรียนด้านการ
แสดงออกเพ่ือ ประเมินความสามารถด้านการแสดงออกในการรู้จักชื่นชมผลงาน  จัดเวทีการแสดงออก
ต่างๆ  ของนักเรียนตามที่ก าหนดในหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
 

มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม (๕ คะแนน) 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
นักเรียน
ทั้งหมด 
(คน) 

นักเรียน  
ที่อยู่ในระดบั 

๓  ขึ้นไป 
ร้อยละ คะแนน             

ที่ได ้

๓.๑ มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ 
ครูอาจารย์ 

๒๒๐ ๒๒๐ ๑๐๐ ๒.๐๐ 

๓.๒ มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลอืแบ่งปัน ๒๒๐ ๒๒๐ ๑๐๐ ๑.๐๐ 

๓.๓ เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ๒๒๐ ๒๑๙ ๙๙.๕๕ ๑.๐๐ 

๓.๔ ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่
ตนนับถือ 

๒๒๐ ๒๒๐ ๑๐๐ ๑.๐๐ 

รวมคะแนนที่ได้    ๕.๐๐ 

 

วิธีการพัฒนา 

 โรงเรียนส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนโดยจัดกิจกรรมตามตารางกิจกรรมประจ าวันและน ารายละเอียด
ของการประเมินของ ตัวบ่งชี้บางรายการไปบูรณาการ การสอนตามหน่วยการเรียนรู้ การจัดท าบันทึกการ
ท าความดี การปฏิบัติตามข้อตกลงของชั้นเรียน เข้าร่วมพิธีไหว้ครู กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมในวันส าคัญ            
ทางศาสนา และกิจกรรมออมวันละบาทเพ่ือช่วยเหลือผู้ยากไร้ ตามโครงการจิตอาสาพัฒนาให้เด็กมีวินัย 
รู้จักรับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่และคุณครู ส่งเสริมให้มีความซื่อสัตย์สุจริต  และรู้จักช่วยเหลือ
ผู้อื่น 
 
 
 



 

โรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา   ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบรุี 
 

๑๒ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR ) 

ผลการพัฒนา 

 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท าให้เด็กมีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ 
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และเด็กยังมีทักษะการคิด มีการพัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์  ส่งผลให้เด็ก
สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผลและสามารถประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทย
และศาสนาที่ตนนับถือได้อย่างเหมาะสม 
 

ข้อเสนอแนะการพัฒนาในอนาคต 

 โรงเรียนได้ก าหนดแผนพัฒนาครูเพ่ือยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการ

พูด การแสดงออกในกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ  ได้แก่ การจัดกิจกรรมการสอนที่สอดแทรกกระบวนการคิด

วิเคราะห์แบบ Mind map การสอนแบบโครงการ (The Project Approach) การสอนแบบพหุปัญญา 

(Multiple Intelligence) การสอนแบบไฮสโคป (High Scope) ฯลฯ และมีการติดตามนิเทศการสอนของ

ครูอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการทดสอบให้แสดงออกในโอกาสต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ มีการจัดกิจกรรม       

ที่สอดแทรกกับพัฒนาการในด้านต่างๆ ของเด็ก  เพ่ือให้เด็กมีคุณธรรมจริยธรรม และสามารถด ารงอยู่ใน

สังคมได้อย่างมีความสุข 
 

มาตรฐานที่ ๔  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา (๕ คะแนน) 

 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
นักเรียน
ทั้งหมด 
(คน) 

นักเรียนที่อยู่
ในระดบั ๓  

ขึ้นไป 
ร้อยละ คะแนน             

ที่ได ้

๔.๑ สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถาม อย่างตั้งใจ
และรักการเรียนรู้ 

๒๒๐ ๒๑๘ ๙๙.๐๙ ๐.๙๙ 

๔.๒ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิด
จากประสบการณ์การเรียนรู้ 

๒๒๐ ๒๑๘ ๙๙.๐๙ ๐.๙๙ 

๔.๓ มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย ๒๒๐ ๒๑๙ ๙๙.๕๕ ๑.๐๐ 

๔.๔ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

๒๒๐ ๒๐๐ ๙๐.๙๑ ๐.๙๑ 

๔.๕ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ๒๒๐ ๒๑๘ ๙๙.๐๙ ๐.๙๙ 

รวมคะแนนที่ได้    ๔.๘๘ 

 
 
 



 

โรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา   ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบรุี 
 

๑๓ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR ) 

วิธีการพัฒนา 

 โรงเรียนส่งเสริมเด็กระดับปฐมวัยให้มีความสามารถด้านสติปัญญา  คิดอย่างเป็นระบบ              

คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุสมผล โดยจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมพัฒนาทักษะ

การคิด ได้แก่  กิจกรรมการเปรียบเทียบ จัดล าดับ เล่าเรื่อง แสดงท่าทางประกอบ เป็นผู้น าและผู้ตามใน

การท ากิจกรรมหน้าเสาธง การเล่านิทาน ฯลฯ ส่งเสริมให้เด็กมีการเรียนรู้โดย การสอนแบบโครงการ (The 

Project Approach) การสอนแบบพหุปัญญา (Multiple Intelligence) และการสอนแบบไฮสโคป (High 

Scope) ซึ่งเป็นการสอนโดยเน้นการเรียนรู้แบบลงมือท าผ่านมุมที่หลากหลายด้วยสื่อและกิจกรรมที่

เหมาะสมกับการพัฒนาของเด็กและการแก้ปัญหาอย่างกระตือรือร้น  
 

ผลการพัฒนา 

 การสอนแบบโครงการ (The Project Approach) เป็นการสอนที่ให้เด็กได้สืบค้นข้อมูลอย่างลึกใน
เรื่องที่เด็กสนใจ เพ่ือเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตัวเอง ท าให้เด็กได้แลกเปลี่ยนสิ่งที่ตนสนใจกับเพ่ือนได้
ทบทวนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เดิมในเรื่องที่ตนสนใจกับเพ่ือนในชั้นเรียน ครูและเด็กมีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน ท าให้เด็กได้ฝึกการค้นคว้าท าให้มีประสบการณ์ใหม่ เพราะการค้นคว้าถือเป็น
หัวใจของการสอนแบบโครงการ 
 การสอนแบบพหุปัญญา (Multiple Intelligence)  ท าให้เด็กได้มีการพัฒนา  ดังนี้ 

๑) ปัญญาด้านภาษา  ท าให้เด็กสามารถสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 
๒) ปัญญาด้านตรรกะ และคณิตศาสตร์  ท าให้เด็กมีความสามารถในการคิดแบบมีเหตุผล

และการคิดค านวณทางคณิตศาสตร์ 
๓) ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์  ท าให้เด็กมีความไวต่อการรับรู้ในเรื่องรูปทรง  ระยะทางและ

ทิศทาง 

๔) ปัญญาด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย  ท าให้เด็กสามารถควบคุมการใช้อวัยวะส่วนต่าง ๆ 
ของร่างกายตนเองได้ดี 

๕) ปัญญาด้านดนตรี  ท าให้เด็กมีสุนทรียภาพทางดนตรีได้ง่าย  รวมถึงการจดจ าจังหวะ
ท่วงท านองได้ดี 

๖) ปัญญาด้านมนุษยสัมพันธ์  หรือการรู้ผู้อ่ืน  ท าให้เด็กเข้าใจและพูดจูงใจผู้อ่ืนได้ดี 
๗) ปัญญาด้านการรู้ผู้อ่ืน  ท าให้เด็กรู้จักตนเอง  รู้จักการวางแผน  และชี้น าชีวิตของตนเองได้ 
๘) ปัญญาด้านธรรมชาติ  ท าให้เด็กมีความสามารถในการสังเกต การเป็นอยู่ของธรรมชาติ  

สามารถก าหนดและจัดหมวดหมู่สิ่งต่าง ๆ รอบตัวได้ดี 
๙) ปัญญาในการคิดใคร่ครวญ  เด็กสามารถคิด และตั้งค าถามในเรื่องความเป็นไปของชีวิตได้ 
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๑๔ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR ) 

 และการสอนแบบไฮสโคป (High Scope)  ผลคือเด็กมีการริเริ่มกิจกรรมด้วยตนเอง  โยใช้
กระบวนการวางแผน  ลงมือปฏิบัติและทบทวนผลงานของตนเอง  โดยมีครูเป็นผู้สังเกต  ให้ค าปรึกษา  
จากการที่เด็กได้ลงมือท างานหรือกิจกรรมตามความสนใจของตัวเด็กเอง  ท าให้เด็กเกิดความสนุกสนานใน
การเรียนรู้ที่จะท ากิจกรรม  เด็กได้ฝึกสมาธิท าให้เกิดปัญญา  มีระเบียบวินัยและมีความสามัคคีในหมู่คณะ 
 

ข้อเสนอแนะการพัฒนาในอนาคต 

 โรงเรียนได้ก าหนดแผนพัฒนาครูเพ่ือยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ           

การคิด เพ่ือพัฒนานักเรียนในด้านการคิดอย่างเป็นระบบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ไขปัญหา

ได้อย่างมีสติและสมเหตุผล โดยมีการจัดกิจกรรมการสอนที่สอดแทรกกระบวนการคิดวิเคราะห์แบบ Mind 

map การสอนแบบโครงการ (The Project Approach) การสอนแบบพหุปัญญา (Multiple 

Intelligence) และการสอนแบบไฮสโคป (High Scope) ฯลฯ และมีการติดตามนิเทศการสอนของครู  

อย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการทดสอบผู้เรียนด้านการคิดวิเคราะห์เพ่ือประเมินความสามารถ ด้านการคิด

วิเคราะห์ของเด็กตามท่ีก าหนดในหลักสูตรอย่างเหมาะสม 

 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา (๖๕ คะแนน) 
 
มาตรฐานที่ ๕  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (๒๐ คะแนน)  
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ ครูทั้งหมด 
(คน) 

ครูที่อยู่ใน
ระดบั ๓  ขึ้น

ไป 
ร้อยละ คะแนน             

ที่ได ้

๕.๑ ครูเข้าใจปรัชญา หลักการและ ธรรมชาติของ
การจัดการศึกษาปฐมวัย และสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ 

๑๑ ๑๑ ๑๐๐ ๒.๐๐ 

๕.๒ ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้อง
กับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย 
สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล 

๑๑ ๑๑ ๑๐๐ ๒.๐๐ 

๕.๓ ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก ๑๑ ๑๑ ๑๐๐ ๒.๐๐ 
๕.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้อง

กับพัฒนาการของเด็ก 
๑๑ ๑๑ ๑๐๐ ๒.๐๐ 

๕.๕ ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการ ๑๑ ๑๑ ๑๐๐ ๒.๐๐ 



 

โรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา   ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบรุี 
 

๑๕ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR ) 

ที ่ ตัวบ่งชี้ ครูทั้งหมด 
(คน) 

ครูที่อยู่ใน
ระดบั ๓  ขึ้น

ไป 
ร้อยละ คะแนน             

ที่ได ้

ของเด็กอย่างหลากหลาย และสรุปรายงานผล
พัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง 

๕.๖ ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตน
รับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการจัด
ประสบการณ์ 

๑๑ ๑๑ ๑๐๐ ๒.๐๐ 

๕.๗ ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้     
ตลอดเวลา 

๑๑ ๑๑ ๑๐๐ ๒.๐๐ 

๕.๘ ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง ๑๑ ๑๑ ๑๐๐ ๒.๐๐ 
๕.๙ ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้าน

การศึกษาปฐมวัย 
๑๑ ๑๑ ๑๐๐ ๒.๐๐ 

๕.๑๐ ครูจัดท าสารนิทัศน์และน ามาไตร่ตรองเพ่ือใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก 

๑๑ ๑๑ ๑๐๐ ๒.๐๐ 

รวมคะแนนที่ได้    ๒๐.๐๐ 
 

วิธีการพัฒนา 

 โรงเรียนส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความเข้าใจปรัชญา หลักการ จุดหมาย และสาระการเรียนรู้            
ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้และเชื่อมโยงความรู้ความเข้าใจสู่การจัดท า
หน่วยการเรียนรู้ การจัดประสบการณ์ การจัดกิจกรรมประจ าวัน และการประเมินพัฒนาการเด็ก ได้อย่าง
ชัดเจน และสามารถชี้แนะผู้อ่ืนได้  ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษา ครอบคลุมพัฒนาการเด็กทั้ง ๔ ด้าน ครูปฏิบัติหน้าที่ตามต าแหน่งด้วยความมุ่งมั่น 
ทุ่มเทการสอนอย่างเต็มความสามารถ  เพ่ือพัฒนาให้เด็กมีคุณภาพบรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร          
มีความเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย บริหารจัดการชั้นเรียนที่              
สร้างวินัยเชิงบวกใช้สื่อและเทคโนโลยีสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก  ใช้เครื่องมือการวัดผลและประเมิน
พัฒนาการอย่างต่อเนื่องและหลากหลาย  มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง   
 

ผลการพัฒนา 

 จากการจัดโครงการ/กิจกรรมที่หลากหลายส่งผลให้ครูผู้สอนระดับปฐมวัยมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับปรัชญา หลักการ จุดหมายธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย  สามารถจัดท าแผนการ         
จัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตร  มีการบริหารจัดการชั้นเรียน  ผลิตและใช้สื่อเทคโ นโลยี                   
ที่สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กได้อย่างเหมาะสม ใช้เครื่องมือในการวัดและประเมินพัฒนาการ                
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๑๖ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR ) 

อย่างหลากหลาย  จัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  และครูมีความรู้ความสามารถในด้านการจัด
การศึกษาปฐมวัยที่เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
 

ข้อเสนอแนะการพัฒนาในอนาคต 

 โรงเรียนได้ก าหนดแผนพัฒนาครูเพ่ือยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้ เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กอย่างต่อเนื่องและหลากหลาย และพัฒนาให้ครูมี

ความสามารถในการเลือกใช้สื่อและนวัตกรรมที่หลากหลายในการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กปฐมวัยได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

มาตรฐานที่ ๖ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล                 
(๒๐ คะแนน) 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมิน

ตนเอง 
คะแนนที่ได ้

๖.๑ ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย ๔ ๒.๔๐ 
๖.๒ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น าและความคิดริเริ่มที่เน้นการ

พัฒนาเด็กปฐมวัย 
๔ ๒.๔๐ 

๖.๓ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูล
การประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการ
และการจัดการ 

๔ ๒.๔๐ 

๖.๔ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

๕ ๓.๐๐ 

๖.๕ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ 

๕ ๓.๐๐ 

๖.๖ ผู้บริหารให้ค าแนะน าค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่
การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

๕ ๓.๐๐ 

๖.๗ เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัด
การศึกษาปฐมวัย 

๕ ๒.๐๐ 

รวมคะแนนที่ได้ ๓๒ ๑๘.๒๐ 
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๑๗ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR ) 

วิธีการพัฒนา 

 ผู้บริหารมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายความหมาย
ของปรัชญา แนวคิด หลักการ และจุดหมาย ของการจัดการศึกษาปฐมวัยได้อย่างชัดเจนมีความสามารถใน
การอธิบาย ถ่ายทอดและชี้แนะแก่ผู้อ่ืนไดอ้ย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยมีร่องรอยหลักฐานชัดเจน 
สามารถตรวจสอบได้  ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม ผู้บริหารให้ค าปรึกษาทางวิชาการกับครู
ได้อย่างเหมาะสม และเอาใจใส่การศึกษาปฐมวัยอย่างเต็มศักยภาพจนเป็นที่ยอมรับของครู ผู้ปกครอง และ
ชุมชน   
 

ผลการพัฒนา 

 จากการจัดกิจกรรม/โครงการที่หลากหลาย  ผู้บริหารเข้าใจหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย  
โครงการพัฒนาเครือข่าย ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการศึกษา  รายงานประจ าปี  รวมถึงการประชุม
วิชาการ ประชุมประจ าเดือน  ท าให้ผู้บริหารรู้ถึงปัญหาและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีเหตุผล  และ
สามารถพัฒนาโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ข้อเสนอแนะการพัฒนาในอนาคต 

ผู้บริหารมีการพัฒนาตนเอง และเข้าอบรมด้านการบริหารอย่างต่อเนื่องอีกทั้งสนับสนุนส่งเสริมให้ 
ชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาร่วมบริหารจัดการให้มากยิ่งขึ้นทุกภาคส่วน และมีการติดตามนิเทศ 
การสอนของครูอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการศึกษาดูงานเพ่ือน าผลการศึกษามาพัฒนาโรงเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

มาตรฐานที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา  (๒๐ คะแนน)    

 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมิน

ตนเอง 
คะแนนที่ได ้

๗.๑ มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและน าสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔ ๓.๒๐ 

๗.๒ มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและ
เข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 

๔ ๓.๒๐ 

๗.๓ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจ
หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 

๔ ๓.๒๐ 

๗.๔ สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับ
ผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น 

๕ ๔.๐๐ 

๗.๕ จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน ๕ ๔.๐๐ 



 

โรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา   ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบรุี 
 

๑๘ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR ) 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมิน

ตนเอง 
คะแนนที่ได ้

รวมคะแนนที่ได้ ๒๒ ๑๗.๖๐ 
 

วิธีการพัฒนา 

 โรงเรียนมีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาให้เหมาะสมกับ            
การเปลี่ยนแปลงของสังคม เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง และน าสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบ
และกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการศึกษาปฐมวัย  มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง             
ความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการเข้าใจหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างการมีส่วนร่วมและ
แสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครองชุมชนและท้องถิ่น โดยจัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่าง
รอบด้าน 
 

ผลการพัฒนา 

 จากการจัดกิจกรรมตามโครงการ/กิจกรรมต่างๆ พบว่ามีผลการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมและ
ความส าเร็จของกิจกรรมอยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยมีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ 
รวมทั้งมีการน าข้อมูลมาพัฒนาปรับปรุงการจัดโครงการ กิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่อง และสามารถ             
เป็นแบบอย่างที่ดีได้ ซึ่งโรงเรียนจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน  โดยมีการ           
วางแผนการด าเนินงาน อย่างเป็นระบบ มีการตรวจสอบ และปรับปรุงการด าเนินงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
เป็นที่ยอมรับ และเป็นแบบอย่างแก่โรงเรียนอ่ืน และโรงเรียนยังจัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ และ
ความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีการวางแผน ด าเนินงาน ตรวจสอบ 
และปรับปรุงการจัดกิจกรรมให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสามารถเป็นแบบอย่างที่ได้รับการยอมรับ ท าให้           
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดความตระหนักรู้ และเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างชัดเจน 
 

ข้อเสนอแนะการพัฒนาในอนาคต 

 โรงเรียนได้ก าหนดแผนพัฒนาหลักสูตรการศึกษา เพ่ือยกระดับความสามารถในการเรียนรู้ที่เน้น
ทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบและท าให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล รวมทั้งมีการทดสอบเด็กตามที่ก าหนดในหลักสูตรของโรงเรียนโดยการ
พัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สังคม และชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
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๑๙ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR ) 

มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
(๕ คะแนน) 

 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมิน

ตนเอง 
คะแนนที่ได ้

๘.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา ๕ ๑.๐๐ 
๘.๒ จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

๕ ๑.๐๐ 

๘.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหาร
จัดการ 

๕ ๑.๐๐ 

๘.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๕ ๐.๕๐ 

๘.๕ น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

๕ ๐.๕๐ 

๘.๖ จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน 

๕ ๑.๐๐ 

รวมคะแนนที่ได้ ๓๐ ๕.๐๐ 
 

วิธีการพัฒนา 

 โรงเรียนท าการติดตามศึกษา  วิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ตามที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด
และประกาศใช้อย่างต่อเนื่อง โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา รวมทั้งมีการประกาศ
ค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ให้กลุ่มผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนรับทราบทั่วถึง
ทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย การจัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของโรงเรียนที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาโดยมีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และ
ในการบริหารจัดการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพมีการน าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน/ภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และมีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
เพ่ือน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
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๒๐ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR ) 

ผลการพัฒนา 

 จากการติดตาม ศึกษา และน ามาตรฐานตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพตามที่กระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนดมาพัฒนาและประยุกต์ใช้ท าให้โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ และสามารถ
น าผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 
 

ข้อเสนอแนะการพัฒนาในอนาคต 

 โรงเรียนจัดท าการวิจัยและพัฒนาระบบประกันคุณภาพของโรงเรียนให้เหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสามารถน าผล
การประเมินคุณภาพมาใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (น้ าหนัก ๕ คะแนน) 
 
มาตรฐานที่ ๙ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้                    
(๕ คะแนน) 

 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมิน

ตนเอง 
คะแนนที่ได ้

๙.๑ เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและ
บุคลากรในสถานศึกษา 

๕ ๒.๕๐ 

๙.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา 
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่
เกี่ยวข้อง 

๕ ๒.๕๐ 

รวมคะแนนที่ได้ ๑๐ ๕.๐๐ 
 

วิธีการพัฒนา 

 โรงเรียนมีการบันทึกการประเมินการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก และน าผลการ
ประเมินมาพัฒนาการจัดกิจกรรมให้โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องโดยมีร่องรอยหลักฐาน
ปรากฏชัดเจน สามารถตรวจสอบได้มีขั้นตอนการด าเนินงานและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึ กษา   
โดยศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนาและ
ด าเนินการตามขั้นตอนตามที่ก าหนด มีการด าเนินการก ากับ  ติดตาม และน าผลไปปรับปรุงพัฒนา                 
อย่างต่อเนื่อง มีการด าเนินงานในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียน  บุคลากรในโรงเรียนและผู้ที่มีส่วน



 

โรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา   ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบรุี 
 

๒๑ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR ) 

เกี่ยวข้องเกิดกระบวนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน โดยศึกษาอย่างมีขั้นตอน 
วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
และด าเนินการตามขั้นตอนก าหนดเป้าหมาย  แนวทางการด าเนินงานและสรุปรายงานผลการใช้ประโยชน์
จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนระดับปฐมวัย 
 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมแหล่งเรียนรู้  เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในโรงเรียน             
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในโรงเรียนระหว่างโรงเรียนกับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง    
 

ผลการพัฒนา 

 จากการบันทึกและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   การจัดโครงการ/กิจกรรมอย่าง
หลากหลายในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกชั้น สามารถน าผลการประเมินมาช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ธรรมชาติสิ่งรอบตัวท าให้เด็กเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีการคิดอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจแก้ไข
ปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล อีกทั้งยังเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของโรงเรียน ครอบครัว ชุมชน และ
องค์กรที่เกี่ยวข้องอีกด้วย 
 

ข้อเสนอแนะการพัฒนาในอนาคต 

 โรงเรียนท าการวิจัยเพ่ือพัฒนาโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ มีการ ได้
ก าหนดโครงการและกิจกรรมที่หลากหลาย เพ่ือให้เด็กมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และรู้จักคิดวิเคราะห์ด้วย
ตนเอง  และมีการติดตามผลการด าเนินงาน รวมทั้งมีการทดสอบผู้เรียน เพ่ือประเมินความสามารถของ
นักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 
มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา (น้ าหนัก ๕ คะแนน) 
 
มาตรฐานที่ ๑๐การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของการศึกษา
ปฐมวัย (๕ คะแนน) 

 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมิน

ตนเอง 
คะแนนที่ได ้

๑๐.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมาย 
ปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา 

๕ ๓.๐๐ 

๑๐.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ๕ ๒.๐๐ 
รวมคะแนนที่ได้ ๑๐ ๕.๐๐ 
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๒๒ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR ) 

วิธีการพัฒนา 

 โรงเรียนส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการจัดโครงการกิจกรรมพัฒนาเด็กให้มีการใช้ปรัชญา  
วิสัยทัศน์และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัย  เช่น  โครงงานศิลปะสร้างสรรค์และโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ฯลฯ  โดยมีการประเมินบันทึกผลการจัดโครงการกิจกรรม และน าผลการประเมินมาพัฒนาโครงการ
กิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง 
 

ผลการพัฒนา 

 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  การจัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย  เพ่ือฝึกทักษะการคิด
และช่วยพัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์  การคิดสร้างสรรค์  คิดอย่างเป็นระบบ  การตัดสินใจแก้ปัญหา
ได้อย่างมีเหตุผล  และมีการประเมินคุณภาพตามนโยบายของการศึกษาปฐมวัย พบว่าโรงเรียนสามารถ           
จัดการศึกษาบรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

ข้อเสนอแนะการพัฒนาในอนาคต 

 โรงเรียนได้ก าหนดแผนพัฒนาการส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ การอ่าน  การใช้เทคโนโลยีผสมใน
การเรียนการสอนที่สอดแทรกในกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ  และมีการทดสอบผู้เรียนเพ่ือประเมิน
ความสามารถด้านการคิด  การเขียนของเด็กตามหลักสูตรปฐมวัย อีกทั้งยังมีการส่งเสริมพัฒนาการด้าน
สุขภาพร่างกาย และจิตใจให้เหมาะสมตามวัย เพ่ือบรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของ
การศึกษาปฐมวัย  
 
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม (น้ าหนัก ๕ คะแนน) 
 
มาตรฐานที่ ๑๑การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพ
ให้สูงข้ึน (๕ คะแนน) 
 

  ที่ ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมิน

ตนเอง 
คะแนนที่ได ้

๑๑.๑ จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบาย
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 

๕ ๓.๐๐ 

๑๑.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ๕ ๒.๐๐ 
รวมคะแนนที่ได้ ๑๐ ๕.๐๐ 
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๒๓ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR ) 

วิธีการพัฒนา 

 โรงเรียนส่งเสริมให้เด็กมีความสามารถในการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี  การคิดอย่างเป็น

ระบบ  การศึกษาค้นคว้าหาความรู้  โดยจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ประสบการณ์

ตรงจากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ฝึกทักษะการอ่าน  การใช้ภาษา  โดยท าโครงการ

ส่งเสริมต่าง ๆ เช่น  โครงการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี  โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  โครงการ

ศึกษาแหล่งเรียนรู้  และโครงการนิทานภาษาอังกฤษ เพ่ือเป็นกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบาย

เกี่ยวกับการจัดการการศึกษาปฐมวัย 
 

ผลการพัฒนา 

 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  จัดโครงการและกิจกรรมอย่างหลากหลาย  เพ่ือฝึกทักษะการคิด   

การอ่าน  การใช้เทคโนโลยี  ในการส่งเสริมตามนโยบายการศึกษาปฐมวัย พบว่ามีการจัดโครงการ และ

ด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายอยู่ในระดับดีเยี่ยม 
 

ข้อเสนอแนะการพัฒนาในอนาคต 

 โรงเรียนได้ก าหนดแผนพัฒนาการส่งเสริมตามนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัย  โดยเน้นทักษะ

การคิด  การอ่าน  การใช้เทคโนโลยีแก่เด็ก  และทดสอบเด็กเพ่ือประเมินความสามารถของเด็กในด้านต่างๆ

อย่างต่อเนื่อง 

 
 
สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 
ด้านคุณภาพเด็ก      

มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย - - - - ๔.๘๖ 
มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ - - - - ๔.๙๖ 

มาตรฐานที่  ๓  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม     - - - - ๕.๐๐ 

มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา - - - - ๔.๘๘ 
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๒๔ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR ) 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 
ด้านการจัดการศึกษา      

มาตรฐานที่ ๕  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

- - - - ๒๐.๐๐ 

มาตรฐานที่ ๖ ผูบ้ริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธภิาพและเกิดประสิทธผิล 

- - - - ๑๘.๒๐ 

มาตรฐานที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา                                                                         - - - ๑๗.๖๐ - 
มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
- - - - ๕.๐๐ 

ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้      

มาตรฐานที่ ๙  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้         

- - - - ๕.๐๐ 

ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา      

มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม
ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของการศึกษา
ปฐมวัย 

- - - - ๕.๐๐ 

ด้านมาตรการส่งเสริม      

มาตรฐานที่ ๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและ
แนวทางปฏิรูปการศึกษา  เพ่ือยกระดับ
คุณภาพให้สูงขึ้น 

- - - - ๕.๐๐ 

 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 

  คะแนนเต็ม  ๑๐๐ คะแนน    คะแนนรวมที่ได้   ๙๕.๔๙     คะแนน     
 

     เทียบระดับคุณภาพ   
   ควรปรับปรุง     พอใช้   ดี     ดีมาก     ดีเยี่ยม   
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๒๕ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR ) 

                                                                                                                                                

มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
 
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม 
 

๑. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  ด้านความสามารถ          
ในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสาร  และการค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น จากโครงการและ
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น  กิจกรรมส่งเสริมการเขียน การอ่านในห้องเรียน  กิจกรรมหนอนหนังสือ  กิจกรรม
บันทึกรักการอ่าน  กิจกรรมคลินิกภาษาเน้นการอ่านออกเขียนได้ของผู้เรียนเป็นเรื่องส าคัญ  โดยมุ่งพัฒนา
ให้ผู้เรียนทุกคนอ่านออกเขียนได้  มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖     
อีกท้ังยังมีการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนทุกคนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
๑ -๖  ทั้งการจัดการเรียนการสอนจากครูชาวต่างชาติ  กิจกรรมจัดแถว ๓ ภาษา  กิจกรรม English 
Camp  กิจกรรมการท่องและเขียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นประจ าทุกวัน  การจัดท าป้ายค าศัพท์ต่าง ๆ 
ติดตามสถานที่โดยรอบโรงเรียน  ฯลฯ  ด้านการส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถ  ด้านการคิดค านวณ
ผ่านกระบวนการบูรณการ  การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์กับวิชาอ่ืนๆ อย่างต่อเนื่อง  มีการทดสอบ
ท่องสูตรคูณในชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑-๒ และท่องสูตรคูนย้อนกลับในชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓-๖  
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนใช้
กระบวนการคิดวิเคราะห์  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสามารถแก้ปัญหาเพ่ือน าไปสู่การประยุกต์ใช้          
ในชีวิตประจ าวันได ้ เช่น  กิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน  การใช้แผนผังความคิด  การใช้ค าถาม 
๕W/๑H  การสอนแบบกลุ่มระดมสมอง  การลงมือปฏิบัติจริง  การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ  การเรียน
แบบใช้ปัญหาเป็นฐานการน าเสนอผลงาน/ชิ้นงานต่อผู้อ่ืน ซึ่งน าสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน  มีแหล่งศึกษาเรียนรู้  และมีแหล่งสืบค้นข้อมูลส าหรับนักเรียนที่หลากหลาย  ได้แก่  คอมพิวเตอร์  
ห้องสมุด  แท็บเล็ต   Smart TV  และระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย  เพ่ือให้ผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 ในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์  โรงเรียนมีการปรับปรุงหลักสูตร  
และแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชา  มีการจัดกิจกรรมติวเข้มก่อนสอบ O-NET / NT  ติวก่อนการสอบ
คัดเลือกศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  และกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
ทฤษฎีพหุปัญญา   
 นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  ด าเนินการในโครงการสืบสาน
วัฒนธรรม  และโครงการเด็กไทยวิถีพุทธ  ได้แก่  การจัดกิจกรรมวันลอยกระทงซึ่งผู้เรียนได้ประดิษฐ์
กระทงจากวัสดุธรรมชาติ  กิจกรรมการแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยในทุกวันศุกร์   โดยผู้ชายใส่กางเกงขาก๊วย  
ผู้หญิงนุ่งผ้าซิ่น  ทางโรงเรียนได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่น  ภูมิใจในความเป็นคนไทย  
กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม  กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาเพ่ือส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีคุณธรรม  
จริยธรรม  และค่านิยมจิตส านึกตามที่โรงเรียนก าหนด  และมีการด าเนินการโครงการโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ  เพ่ือให้ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง     รู้วิธีการรักษาสุขภาพของตนเอง  รู้จักวิธีการ
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๒๖ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR ) 

ป้องกันตนเองจากอันตรายต่าง ๆ และส่งเสริมทักษะด้านกีฬาให้ผู้เรียนทุกคนมีจิตใจเป็นนักกีฬาไม่เพิกเฉย
ต่อการกระท าที่ไม่ถูกต้อง  และเรียนรู้การท างานร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้ในโครงการ D.A.R.E. แห่งประเทศ
ไทย  อีกทั้งทางโรงเรียนยังได้รับความร่วมมือจากศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธร ภาค ๑  ที่สนับสนุนเจ้าหน้าที่
มาให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของสิ่งเสพติด  และวิธีการหลีกเลี่ยง  ป้องกันตนเองจากอันตรายต่าง ๆ  
 
๒. ผลการด าเนินงาน 
 ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  มีผลคะแนน
เฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ในวิชาภาษาไทย  วิทยาศาสตร์  สังคม
ศึกษาฯ  และภาษาอังกฤษ  สูงกว่า  ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ  และยังสามารถสอบเข้าศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ได้ทุกคน  นอกจากนี้ผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องตามมาตรฐานการอ่านใน        
แต่ละระดับชั้น  สามารถสื่อสารได้ดี  รู้จักการวางแผนสามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้ดีตามหลัก
ประชาธิปไตย  มีความกล้าแสดงออก  และกล้าแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์  สืบค้น
ข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง  รวมทั้งสามารถวิเคราะห์  จ าแนกแยกแยะได้ว่า
สิ่งไหนดี  ส าคัญ  จ าเป็น  รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ผู้เรียนรู้และตระหนัก
ถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดต่าง ๆ เลือกรับประทานอาหารที่สะอาด  มีสารอาหารครบ ๕ หมู่  และมี
ประโยชน์  รักการออกก าลังกาย  ผู้เรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละ ๑ ประเภท  ยอมรับ       
ในกฎกติกาของกลุ่ม  ของโรงเรียน  ของสังคม  มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  รวมถึงมีความเข้าใจเรื่อง            
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย ทั้งนี้ มีผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้าน
ต่าง ๆ ดังนี้ 
 

ประเด็น ผลการประเมิน 
 

ความสามารถในการอ่าน 
(ป.๑ – ป.๔) 

 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการอ่านของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๔ จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
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๒๗ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR ) 

ประเด็น ผลการประเมิน 
ความสามารถในการ
สื่อสาร คิดค านวณ และ
คิดวิเคราะห์ 
 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการสื่อสาร   
คิดค านวณ  และคิดวิเคราะห์   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๔ 

จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 
 
 

 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ :  ๕.๑  เลือกและใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสมตามวยั 
                ๕.๒  มีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลยี 
                ๕.๓  สามารถใช้เทคโนโลยีไปใช้พัฒนาตนเอง 
                ๕.๔  ใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ 
                ๕.๕  มีคุณธรรม  จริยธรรมในการใช้เทคโนโลย ี
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๒๘ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR ) 

ประเด็น ผลการประเมิน 
 

ผลการทดสอบระดับชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนขั้นพื้นฐาน (NT) 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖  ปีการศึกษา ๒๕๕๙  จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
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๒๙ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR ) 

ประเด็น ผลการประเมิน 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
๔. จุดเด่น 
 ผู้เรียนอ่านหนังสือออก  อ่านคล่อง  และเขียนได้ตามความเหมาะสมในระดับชั้น  สามารถใช้
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนร้อยละ 
๗๐.๕๕  ของผู้เรียนทั้งหมดอยู่ในระดับ ๓ ขึ้นไป  มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ในวิชาภาษาไทย  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษาฯ  และภาษาอังกฤษ  สูงกว่า  
ระดับประเทศ  อีกทั้งนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ยังสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑  ได้ทุกคน 
 ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  มีความสามารถด้านกีฬาเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันกีฬาประเภทต่าง 
ๆ และได้รับรางวัลเป็นที่น่าภาคภูมิใจของตนเอง  ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน  มีสมรรถภาพทางกาย
และน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์  มีระเบียบวินัยเป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบ  รู้จักเคารพกฎกติกา และ
มารยาทของสังคม 
 
๕. จุดควรพัฒนา 
 ผู้เรียนทุกระดับชั้นยังต้องเร่งพัฒนาการน าเสนอ  การอภิปราย  การสื่อสาร  และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ และภาษาจีนให้เกิดเป็นทักษะที่จะพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในการเรียนรู้ต่อไป 
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โรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา   ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบรุี 
 

๓๐ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR ) 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 
ระดับคุณภาพ :  ดีเยี่ยม 
 

๑. วิธีด าเนินการและผลการพัฒนา 
 

มาตรฐาน วิธีด าเนินการพัฒนา ผลการพัฒนา 
มาตรฐานที่ ๒  
กระบวนการบริหารและ
จัดการศึกษา 

โรงเรียนได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพ
ปัญหาผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา
นั้น  โรงเรียนมีการด าเนินงานพัฒนา
คุณภาพการบริหารและจัดการศึกษา
ที่มีความเหมาะสมและครอบคลุม  
โดยพัฒนาวิชาการที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  พัฒนาครูและบุคลากรโดยมี
การส่งครูและบุคลากรทุกคนเข้ารับ
การอบรมความรู้ทางวิชาชีพอย่าง
น้อยปีละ ๔๐ ชั่วโมง    มีการบริหาร
จั ด ก า ร ข้ อ มู ล ส า ร ส น เ ท ศ              
อย่างเป็นระบบ  โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป  BM , DM  ในการบริหาร
จัดการด้านงานธุรการ  ด าเนินการ
ก ากับและติดตามผลการประเมิน                
ด้ านการจั ดสภาพแวดล้ อมทาง
กายภาพที่เหมาะกับการเรียนรู้  เพ่ือ
กระตุ้นให้ผู้ เ รียนใฝ่ เรียนรู้ทั่ วถึ ง                         
ทุกกลุ่มเป้าหมายเป็นการพัฒนา
คุณภาพทางการจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน 
ชุมชน และท้องถิ่นอย่ างชัด เจน               
มีการจั ดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา   แผนปฏิบัติการประจ าปี             
โดยผ่ านการ เห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารสถานศึกษา  เมื่อ
สิ้นปีการศึกษาโรงเรียนได้จัดท า
รายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา  เ พ่ือรายงานต่อต้น
สังกัดอย่างต่อเนื่อง  มีการจัดสรร
งบประมาณและทรัพยากรอย่างเป็น

๑. โรงเรียนมีการก าหนดเป้าหมาย  
วิสัยทัศน์  และพันธกิจสอดคล้อง
กับสภาพปัญหาความต้องการ
พัฒนาของโรงเรียน  นโยบาย
ปฏิรูปการศึกษาความต้องการ
ขอ ง ชุ ม ช น   ท้ อ ง ถิ่ น   แ ล ะ
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
ตามแผนการศึกษาชาติ 

๒. แผ น พั ฒน าคุ ณภ าพกา ร จั ด
การศึ กษา   แผนปฏิบั ติ ก า ร
ประจ าปีสอดคล้องกับการพัฒนา
ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย  มีการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ตามมาตรฐาน  ต าแหน่ง  ข้อมูล
ส า ร ส น เ ท ศ มี ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง  
ค ร บถ้ ว น   ทั น สมั ย   น า ไ ป
ประยุกต์ใช้ได้  มีการด าเนินการ
อย่างเป็นระบบ  และมีกิจกรรม
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่กระตุ้นผู้ เรียนให้          
ใฝ่เรียนรู้ 

๓. โรงเรียนมีการปรับแผนพัฒนา
คุ ณ ภ า พ ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า  
แผนปฏิบัติการประจ าปี   ให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหา  และ
มีการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย
การปฏิรูปการศึกษา  โดยผู้มี
ส่ วนได้ เสี ยมีส่ วนร่ วมในการ
พัฒนาอย่างเหมาะสม 
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๓๑ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR ) 

มาตรฐาน วิธีด าเนินการพัฒนา ผลการพัฒนา 
ระบบ  อีกทั้งได้มีการพัฒนาระบบ 
ICT  เพ่ือการเรียนรู้ให้มีความพร้อม
กับผู้ เรียนในศตวรรษที่  ๒๑  ทั้ ง
ภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน                   
มีห้องสมุดที่ทันสมัย  ผู้เรียนสามารถ
สืบค้นหาความรู้ในอินเตอร์เน็ตได้
ด้วยตนเอง  สนับสนุนให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีเครือข่าย
ความร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบ
ต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน  จัดให้มีการประชุม
คณะกรรมการบริ หาร โร ง เ รี ยน               
เ พ่ื อรั บ ฟั งความคิ ด เห็ นและหา
แนวทางในการจัดการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องในทุกๆ ปี  โรงเรียนมีการ
ก ากับและติดตาม  ประเมินผลการ
บริหารโดยมีการจัดประชุมครู  และ
บุคลากรอย่างน้อยเดือนละ ๒ ครั้ง  
เพ่ือติดตามปัญหาและพัฒนาการจัด
การศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมาย  
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และนโยบาย
ด้านการศึกษาของโรงเรียน 
 

๔. ผู้ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ทุ ก ฝ่ า ย   แ ล ะ
เครือข่ ายการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษามีส่วนร่วมในการร่วม
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
และการจัด 

๕.  โรง เรี ยนมี การนิ เทศ ก ากับ 
ติดตาม และประเมินผลการ
บริหารและการจัดการศึกษาที่
เหมาะสมอย่างเป็นระบบและ
ต่ อ เ นื่ อ ง   เ ปิ ด โ อ ก า ส ใ ห้
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร เ ค รื อ ข่ า ย
ผู้ปกครอง  ตัวแทนชุมชน และ
ผู้ เ กี่ ยวข้องมีส่ วนร่ วมในการ
ประเมิน 

๖. โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารและ
การจัดการเชิงระบบโดยทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม  ยึดหลักธรรมาภิบาล
และแนวคิดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ  โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียน
ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

๗. โรงเรียนมีการระดมทรัพยากร  
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จากเครือข่ายอุปถัมภ์  ส่งผลให้
โรงเรียนมีสื่อ  และแหล่งเรียนรู้ที่
มีคุณภาพ 

  
๓. จุดเด่น 
  โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ  โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่
หลากหลายวิธี  เช่น  การประชุมแบบมีส่วนร่วม  การประชุมระดมสมอง  การประชุมกลุ่ม  เพ่ือให้ทุกฝ่าย
มีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมายที่ชัดเจน  มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี  ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา  สภาพปัญหา  ความต้องการ
พัฒนา  และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา  ที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ  มีการด าเนินการ
นิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  ประเมินผล  การด าเนินและจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา  และโรงเรียนได้ใช้
กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูล  เพื่อใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
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๓๒ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR ) 

๔. จุดควรพัฒนา 
๑. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัด     

การศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น  มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา  
และขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 

๒. วางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพเพ่ิมมากข้ึน 
 
 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
ระดับคุณภาพ :  ดีเยี่ยม 
 
๑. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยการ
ด าเนินงาน / กิจกรรมอย่างหลากหลาย  ได้แก่  กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้  ได้มีการแบ่งกลุ่มตาม
ความสนใจของผู้เรียนเอง  และให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดหัวข้อ  และขั้นตอนในการปฏิบัติ  
โครงการพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน  กิจกรรมการใช้ค าถาม ๕W/๑H  ให้นักเรียนคิด  และสรุปองค์
ความรู้ด้วยตนเองโดยใช้แผนผังความคิด   มีการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกในวันส าคัญต่าง ๆ เช่น 
กิจกรรมวัน พ่อแห่ งชาติ   กิ จกรรมแม่แห่ งชาติ   กิ จกรรมวันภาษาไทย  กิจกรรมวันส าคัญ                    
ทางพระพุทธศาสนา  กิจจกรมวันเด็กแห่งชาติ ฯลฯ  มีการเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้เกี่ยวกับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพื่อเพ่ิมทักษะการเรียนรู้  นักเรียนได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และ
ทักษะด้านต่าง ๆ จากกระบวนการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียนจัดให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ  
แสดงออก น าเสนอผลงาน  แสวงหาความรู้ได้ด้วยตัวเอง  และโรงเรียนยังจัดกิจกรรมทัศนศึกษา                 
นอกสถานที่  เปิดโลกกว้างทางการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับนักเรียน ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อพวช.) 
อีกทั้งสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนมีการแบ่งพ้ืนที่ดูแลรับผิดชอบสถานที่ต่าง ๆ ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนมีการจัดมุมต่าง ๆ ภายในห้อง  และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม                  
ในการผลิตสื่อการเรียนการสอนเพ่ือใช้ในการท ากิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้  รวมทั้งมีการจัดเวร              
ท าความสะอาดประจ าวันเพ่ือฝึกให้นักเรียนมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองและส่วนรวม  นักเรี ยน 
ได้เรียนรู้การใช้ปัญหาเป็นฐานในการจัดท าโครงงานที่ตรงกับความสนใจของนักเรียนในการเรียน                
การสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ   มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนโดยใช้วิธี           
ที่หลากหลาย  ทั้งการใช้แบบทดสอบ  ครูประเมิน  เพ่ือนประเมิน  ผู้ปกครองประเมิน  ประเมินตนเอง  
ประเมินตามสภาพจริง  ฯลฯ  ส าหรับการออกแบบแบบทดสอบตรงตามตัวชี้วัดตามมาตรฐานการเรียนรู้
ตามกระบวนการวัดและประเมินผลอย่างเป็นระบบของโรงเรียน 
 นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนในแต่ละระดับชั้นทั้งการจัดประชุมผู้ปกครอง  เอกสารแจ้งข่าวสาร  Line กลุ่มห้อง  
แต่ละระดับชั้น  เพจ Facebook ของโรงเรียน  เป็นต้น  มีการจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานของครูและ
บุคลากรอย่างเป็นขั้นตอน   
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๓๓ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR ) 

๒. ผลการด าเนินงาน 
 จากการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรมอย่างหลากหลาย  เพ่ือพัฒนาให้ครูจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ส่งผลให้การประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๓  อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
 

๓. จุดเด่น 
 ครูมีความตั้งใจ  มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน  โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด             
ได้ปฏิบัติจริง  มีการใช้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยี
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  และ
ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคน  ได้รับการตรวจประเมินพร้อมทั้งให้ค าแนะน าจากคณะกรรมการวิจัย
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

๔. จุดควรพัฒนา 
 ๑.  ควรให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
 ๒.  ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือให้นักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
 
 

มาตรฐานที่ ๔  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ 
 
ระดับคุณภาพ :  ดีเยี่ยม 
 
๑. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนด าเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ๘ ประการ  ได้แก่ ๑)  ก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ๒)  จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษามุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐาน  
๓)  จัดการและบริหารข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการเก็บข้อมูล  วิเคราะห์
ข้อมูลเป็นสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน  ๔)  จัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา  ๕)  ด าเนินการติดตาม  ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  ๖)  ประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา  ๗)  จัดท ารายงานประจ าปีที่เสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน    
๘)  โรงเรียนด าเนินการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  โดยจัดประชุมครู   ผู้ปกครอง  คณะกรรมการ
สถานศึกษา  น าเสนอผลการด าเนินงานรายงานประจ าปีของสถานศึกษาในปีที่ผ่านมา   วิเคราะห์จุดเด่น  
จุดที่ควรพัฒนา  และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีตามจุดที่ควรพัฒนา  ประกอบด้วย  โครงการ/กิจกรรม
ที่จะพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา  โดยเน้นที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จัดท า เอกสาร
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  มีกิจกรรมให้ความรู้  ความเข้าใจแนวทางการด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในให้ครูทุกคนในโรงเรียน โดยการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการจากวิทยากรที่มีความรู้                
ความเชี่ยวชาญในเรื่องการประกันคุณภาพภายในเพ่ือให้คณะครู  บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจ
การด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  แต่งตั้ งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียน  ให้ปฏิบัติหน้าที่ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา  
ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง  จัดท าเครื่องมือให้นักเรียนประเมินตนเองในการเรียนรู้  ครูประเมินตนเองรายบุคคล
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๓๔ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR ) 

ตามแผนพัฒนาตนเองที่วางไว้  เพ่ือนประเมินเพ่ือน  และผู้ปกครองมีส่วนในการประเมินผลการเรียนของ
นักเรียนรายบุคคล  คณะกรรมการประกันคุณภาพของโรงเรียนประเมินการด าเนินงานตามมาตรฐานและ
สรุปผลการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาปรับปรุงตลอดปีการศึกษา  ติดตามการประเมินโครงการและกิจกรรม
สรุปผลการด าเนินงาน  ปรับปรุงการท างานอย่างมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย  โรงเรียนจัดท าแบบส ารวจความ 
พึงพอใจและประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียนจากนักเรียน  ผู้ปกครอง  คณะกรรมการของ
สถานศึกษาในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  เปิดโอกาสให้เครือข่ายผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษา  
และตัวแทนชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน   
 

๒. ผลการด าเนินงาน 
 โรงเรียนมีการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา             
อย่างเป็นระบบ  มีผลการประเมินคุณภาพภายในที่ระดับคุณภาพดีเยี่ยม  และคณะกรรมการสถานศึกษา  
ผู้ปกครอง  ชุมชนที่มีความพึงพอใจในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
 

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

๔. จุดควรพัฒนา 
 โรงเรียนจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  
แต่ยังขาดความชัดเจน และความต่อเนื่องที่เปิดโอกาสให้ชุมชน/ท้องถิ่น  มีส่วนบริหารจัดการสถานศึกษา
ในระดับสูง 
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๓๕ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR ) 

สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ๔  ดีเยี่ยม 
 จากผลการด าเนินงาน  โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้โรงเรียนจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน  จากผลการประเมินสรุปได้ว่าได้ระดับ          
ดีเยี่ยม  ทั้งนี้เพราะมาตรฐานที่ ๑  ผลการจัดการศึกษา  อยู่ในระดับดีเยี่ยม  มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการ
บริหารและการจัดการศึกษา  อยู่ในระดับดีเยี่ยม  มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  อยู่ในระดับดีเยี่ยม  มาตรฐานที่ ๔  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล   
อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
 ทั้งนี้  โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตามปัญหา
และความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน  สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชน
ท้องถิ่น  จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม  พัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ
ระดับชาติสูงกว่าระดับประเทศ  ผู้เรียนมีความมีความสามารถในการอ่านและเขียน  การสื่อสารทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ความสามารถในการคิดค านวณ  การใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารได้ดี  และมี
ความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม  ค่านิยมและคุณลักษณะตามที่สถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่าง
ชัดเจน  ดังที่ปรากฏผลการประเมินในมาตรฐานที่ ๑  ในด้านกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษามีผลการประเมินในรายมาตรฐานอยู่ในระดับดีเยี่ยม  สถานศึกษามีการวางแผน  ออกแบบ
กิจกรรมและด าเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม  ใช้ผลการประเมินและการด าเนินงานที่ผ่านมา
เป็นฐานในการพัฒนา  และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา  ตรวจสอบผลการด าเนินงาน  และการ
ปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม  วิเคราะห์  ออกแบบและจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เป็นไปตามความ
ต้องการของหลักสูตร  และบริบทสถานศึกษา  พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้  ใช้สื่อการเรียนรู้  ติดตาม
ตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล  และการประเมินผลจากสภาพจริงใน
ทุกขั้นตอน  สถานศึกษาด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นขั้นตอน  จนเกิดคุณภาพ  
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนมีผลประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม  โดยสถานศึกษาให้ความส าคัญกับ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  เพ่ือเกิดความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาเป็นอย่างดี   
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๓๖ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR ) 

ส่วนที่ ๓ สรุปผล  แนวทางการพัฒนา  และความต้องการการช่วยเหลือ 
 

 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต้องน าไป

วิเคราะห์  สังเคราะห์ เ พ่ือสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนา                
การจัดการศึกษา (๓-๕ ปี)  และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ดังนั้น  
จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา  สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น  จุดควรพัฒนา
ของแต่ละมาตรฐาน  พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือได้ดังนี้   
 

      ๓.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

 
  ด้านคุณภาพเด็ก 
๑) เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย น้ าหนัก ส่วนสูง

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอย่างเต็มศักยภาพ 
๒) เด็กรู้จักชื่นชมศิลปะ  ดนตรี  มีทักษะการ

เคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ 
๓) เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตนเอง 

และหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ 
และสิ่งเสพติด 

๔) เด็กสามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้อย่าง
เหมาะสม  มีความสุข  สนุกสนาน ร่าเริง  
แจ่มใส  มีความม่ันใจ  กล้าแสดงออก  และมี
ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง 

๕) เด็กมีวินัย  มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต  มี
จิตสาธารณะและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  

๖) เด็กได้เรียนรู้ในเรื่องที่ตนเองสนใจ  และได้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้กับครู 

 

 
  ด้านคุณภาพเด็ก 

๑) เด็กควรได้รับการพัฒนาด้านกล้ามเนื้อมัด
ใหญ่ มัดเล็กและประสาทสัมผัสระหว่าง
มือ-ตาเพ่ิมมากข้ึน   
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๓๗ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR ) 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

 
  ด้านการจัดการศึกษา 

    ค รู จั ด ท า แ ผ น ก า ร จั ด ป ร ะส บ ก า ร ณ์                   
ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษาที่ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน  
และได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองในการ
จัดหาวัสดุ-อุปกรณ์ต่าง ๆ  ที่ใช้ในกระบวนการ
การจัดกิจกรรม 

 
  ด้านการจัดการศึกษา 

     ค ว ร มี ก า ร พั ฒ น า ค รู ใ ห้ เ ป็ น ค รู ที่ มี                
ความเชี่ ยวชาญในวิชาชีพ ให้มากขึ้นอย่าง
ต่ อ เ นื่ อ ง แ ล ะ โ ร ง เ รี ย น ค ว ร จั ด ห า วั ส ดุ                     
ฝึกประสบการณ์ อุปกรณ์เครื่องเล่นภาคสนาม 
ที่จ าเป็นต่อพัฒนาการของเด็กเพ่ิมมากขึ้น   

 
  ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

    มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในแต่ละ
ห้องเรียน  ระหว่างสถานศึกษา  ครอบครัว 
ชุมชน และองค์กรส่วนท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง  

 
  ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

    การประชาสัม พันธ์ข้ อมูลข่ าวสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ของโรงเรียน  แหล่งรวบรวม 
บริการด้านสื่อการเรียนการสอนส าหรับครู  
และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ของโรงเรียน 

 
  ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

    โรงเรียนมีการจัดโครงการ / กิจกรรมอย่าง
หลากหลาย  และสามารถจัดการศึกษาบรรลุ
ตามเป้าหมาย  ปรัชญา  วิสัยทัศน์  และจุดเน้น
ของการศึกษาปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
  ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

    ควรมีการส่ ง เสริมการคิดสร้ า งสรรค์            
การอ่าน  การใช้เทคโนโลยีผสมในการเรียน
การสอนที่สอดแทรกในกระบวนการคิดอย่าง
เป็นระบบ 

 
  ด้านมาตรการส่งเสริม 

    โรงเรียนมีการวางแผนการท างานและ
ด าเนินการตามแผนที่ปฏิบัติไว้และจัดโครงสร้าง
เป็น ๔ ฝ่าย  มีการแบ่งบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ
อย่างชัดเจน  

 
  ด้านมาตรการส่งเสริม 

    ควรมีการเพ่ิมประสิทธิภาพในด้านการวัด
และประเมินผล และน าผลการประเมินไปใช้
พัฒนานักเรียน    
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๓๘ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR ) 

 ๓.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
     สรุปผล 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

 
  ด้านคุณภาพผู้เรียน 

๑) ผู้ เรียน มีผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ในวิชา
ภาษาไทย  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษาฯ  
และภาษาอังกฤษ  สูงกว่าระดับประเทศ 

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

๓) ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีสมรรถ
ภายทางกายและน้ าหนัก  ส่วนสูงตาม
เกณฑ์  มีระเบียบวินัยที่เป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา  เป็นที่ยอมรับของชุมชน
โดยรอบในเรื่องความมีวินัย  เคารพกฎ
กติกา  ระเบียบของสังคม  และมีมารยาท        
ที่ด ี

 
 

 

  ด้านคุณภาพผู้เรียน 
๒) ความสามารถการสื่ อสาร   และการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ และ
ภาษาจีนให้ เกิดเป็นทักษะที่จะพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนในการเรียนรู้ในระดับชั้นที่
สูงขึ้น 

๓) ความสามารถในการคิดของผู้เรียน 

 
  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

๑) โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่าง
เป็นระบบ   

๒) โ ร ง เ รี ย น ได้ ใ ช้ เ ทคนิ ค ก า รป ร ะชุ มที่
หลากหลายวิธี  เช่น  การประชุมแบบมี
ส่วนร่วม  การประชุมระดมสมอง  และการ
ประชุมกลุ่ม   

 

 
  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

๑) ควรส่งเสริมให้มีเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง
แสดงความคิดเห็นที่มากขึ้น  และสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ
เข้มแข็ง  มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพมากขึ้น   และ
ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 



 

โรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา   ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบรุี 
 

๓๙ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR ) 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

๓) ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์  
พันธกิจ  เป้าหมายของโรงเรียน   

๔) มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา  และแผนปฏิบัติการประจ าปี  ที่
สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา  สภาพ
ปัญหา  ความต้องการพัฒนา  และนโยบาย
การปฏิรูปการศึกษา  ที่มุ่งเน้นการพัฒนา
ให้ผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ   

๕) มีการนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  ประเมินผล  
การด าเนินและจัดท ารายงานผลการจัด
การศึกษาที่เป็นระบบ   

๖) โรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวม
ข้อมูล  เพ่ือใช้ เป็นฐานในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 

๒) โรงเรียนควรวางแผนและด าเนินงานพัฒนา
ครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพเพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

 
  ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

๑) ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง
อยู่เสมอ พัฒนาการสอนอยู่เสมอ  

๒) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการ
คิด  ได้ปฏิบัติจริง  มีการใช้วิธีการและ
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  ให้นักเรียน
แสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง   

๓) ครูจัดให้นัก เรียนมีส่ วนร่ วมในการจัด
บรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เ อ้ือต่อการ
เรียนรู้   

๔) ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคน  ได้รับ
การตรวจประเมินพร้อมทั้งให้ค าแนะน า
จากคณะกรรมการวิจั ยของ เขต พ้ืนที่
การศึกษา 
 

 
  ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

๑) ครู ค ว ร ใ ห้ นั ก เ รี ย น ไ ด้ เ รี ย น รู้ โ ด ย ใ ช้
กระบวนการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมและ
ต่อเนื่อง 

๒) ครูควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันที
เพ่ือให้นักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 

 
 



 

โรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา   ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบรุี 
 

๔๐ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR ) 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

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

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

 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 

๑) พัฒนาการด้านการสื่อสาร  และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ และภาษาจีนให้เกิดเป็น
ทักษะที่จะพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในการเรียนรู้ 

๒) ความสามารถในการคิดของผู้เรียน 
๓) เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองแสดงความคิดเห็นเพิ่มมากขึ้นและมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง  มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการ
จัดการศึกษา  และขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 

๔) วางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรใหมี้ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพเพ่ิมยิ่งข้ึน 
๕) ครคูวรให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
๖) ครคูวรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือให้นักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
๗) โรงเรียนควรเปิดโอกาสให้ชุมชน  ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายใน

ของสถานศึกษาอย่างเต็มที่และเหมาะสม 

 
ความต้องการและการช่วยเหลือ 
 การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพเพ่ิมมากข้ึน 
 

 



 

โรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา   ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบรุี 
 

๔๑ รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR ) 

ส่วนที่ ๔  ภาคผนวก 
 
 
 

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



 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 

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

  ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพภายใน           
ของสถานศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๓  หมวด  ๒  ข้อ  ๑๔ (๑) – (๘)  และประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษา           
ขั้นพ้ืนฐาน  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 ๒๕๕๙  ดังนี้ 

๑. นางสุพรรณนิการ์   บุญเกื้อ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา       ประธานกรรมการ 

๒. นายสมบัติ   เนตรสว่าง  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก          กรรมการ 

๓. นายสมบัติ   พรสินชัย  ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน        กรรมการ 

๔. นางวัชรี   คาสมบัติ  ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน          กรรมการ 

๕. เด็กชายสหรัตน์   พันธุ์ศรี  ผู้แทนนักเรียน           กรรมการ 

๖. นางสาวนวพร    จันทวงษ์  ครูที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ :   
๑. ก าหนดแนวทางและวิธีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทั้ง 

ระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๒. วางแผนการสร้างเครื่องมือประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและมี 
ส่วนร่วมในการด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน  ทั้งระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๓. เสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพภายในและเสนอแนะการน าผลการประเมิน 

คุณภาพภายในไปจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา  ตลอดจนน าผลการประเมินคุณภาพภายในไปใช้พัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  มกราคม   พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 
 

         ( นางสุพรรณนิการ์   บุญเกื้อ ) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 



 
 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
..................................................................... 

 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๓ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
คุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เรื่อง ก าหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบกับ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ฉบับลงวันที่ ๑๑   ตุลาคม ๒๕๕๙   โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  และปรับมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน 
ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการประชุม ครั้งที่  ๑ / 2559 เมื่อวันที่  ๑๓ 
มกราคม พ.ศ. 25๖๐ 
 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา มีคุณภาพและ
มาตรฐาน จึงก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  

  ประกาศ ณ วันที่ ๑๓  มกราคม พ.ศ. ๒5๖๐ 
 

 
                                                   
 
 

( นางสุพรรณนิการ์   บุญเกื้อ ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 

 



การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
แนบท้ายประกาศโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 

เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

............................................................. 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ระดับดี 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  
ตามเกณฑ์ของแต่ละดับชั้น 

 

๒) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

 

๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
๔) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ  
๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน  

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับ

กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
 

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม  

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับดี 
๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

2.1 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบ
ด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

 

2.2 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ 

 

2.3 การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ   
2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ 

การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 

๓. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อ 
ผลการจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  

 

๔. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
 

 



มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับดี 
1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม   
2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น  
3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอยา่งเป็นระบบ  

และมีประสิทธภิาพ 
 

มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ให้ดียิ่งขึ้น 

ระดับดี 

 
 

  
 
 

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

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

เป็น ร้อยละ ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ค ำสั่ง 

โรงเรียนอนุบำลบุญเกื้อวิทยำ 

ที่  ๔๒  / ๒๕๖๐ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  

ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ 

………………………………………………………………………………………….. 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  หมวดที ่ ๖ มาตรา ๔๗ ที่กําหนดให้มีระบบ

การประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการ

ประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก และมาตรา ๔๘ ให้หนว่ยงานต้นสังกัดและ

สถานศึกษาจัด ให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็น

ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร การศึกษาที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปี

เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอกดังนั้นเพ่ือให้ระบบการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาของโรงเรียนดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พร้อมรับการประเมิน

มาตรฐานจากหน่วยงานภายนอกอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง และ (๑) (๒) แห่ง

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวันที ่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖ 

และมาตรา ๒๗ (๑)-(๖) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ลง วันที ่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๗   จึงขอแต่งตัง้คณะทํางานดังนี้ 

๑. นายถาวร   บุญเกื้อ  ตําแหน่งผู้รับใบอนุญาตผผู้จัดการ          ประธานกรรมการ      

๒. นางสุพรรณนิการ์   บุญเกื้อ ตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียน            รองประธานกรรมการ 

๓. นายหรรษธร  บุญเกื้อ      ตําแหน่งรองผู้จัดการ            กรรมการ 

๔. นางสาวกรกนก   บัวศิลา  ตําแหน่งผู้ช่วยผู้อํานวยการโรงเรียน ผ กรรมการ 

     หัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับปฐมวัย 

๕. นายต่อศักดิ์    เทศแก่น  ตําแหน่งผู้ช่วยผู้อํานวยการโรงเรียน กรรมการ 



๖. นางปิยะวรรณ   ศิริพัฒน์  ตําแหน่งครูผู้สอน   กรรมการ 

๗. นางสาวสุพิชชา   ยอดสุวรรณ   ตําแหน่งครูผู้สอน   กรรมการ 

๘. นางสาววิชชุดา    นวลทอง ตําแหน่งครูผู้สอน   กรรมการ 

๙. นางสาวฉัตรนภา   สุเกต ุ  ตําแหน่งครูผู้สอน   กรรมการ 

๘. นางสาวฐิตา   สมพร  ตําแหน่งครูผู้สอน   กรรมการ 

๙. นางสาววนิดา   พุทธศรี  ตําแหน่งครูผู้สอน    กรรมการ 

๑๐.นางสาวนิชาพร   ไพรอุบล ตําแหน่งครูผู้สอน    กรรมการ 

๑๑.นางสาวรัญชิดา    มูลประถม ตําแหน่งครูผู้สอน    กรรมการ 

๑๒.นางสาวญาณิศา   วิเศษศรี ตําแหน่งครูผู้สอน    กรรมการ 

๑๓.นางวัชรีวรรณ์   แสงทอง  ตําแหน่งครูผู้สอน    กรรมการ 

๑๔.นางสาวศศิมาภรณ์   มังคละ ตําแหน่งครูผู้สอน    กรรมการ 

๑๕.นางสาวยุพา   กอเงินกลาง ตําแหน่งครูผู้สอน    กรรมการ 

๑๖.นางลาวัณย์   แสงภักดี  ตําแหน่งครูผู้สอน    กรรมการ 

๑๗.นางสาวพรรณกร   เทศนา ตําแหน่งครูผู้สอน    กรรมการ 

๑๘.นางสุภาภรณ์   ใจห้าว  ตําแหน่งครูผู้สอน    กรรมการ 

๑๙.นางสาวชนัฏดา   แย้มวาจา ตําแหน่งครูผู้สอน    กรรมการ 

๒๐.นางสาวกัลยาณี   สีม่วง  ตําแหน่งครูผู้สอน    กรรมการ 

๒๑.นางสาวสุรีรัตน์    อินทรักษ์ ตําแหน่งครูผู้สอน    กรรมการ 

๒๒.นางสาวปทิตตา   เทศแก่น ตําแหน่งพิเศษ    กรรมการ 

๒๓.นางสาวฐิติรัตน์   วงษ์นิล  ตําแหน่งพิเศษ    กรรมการ 

๒๔.นางเพ่ิมสุข   รุยาพร  ตําแหน่งพิเศษ    กรรมการ 

๒๕.นายสุภี   เบ้าทอง  ตําแหน่งพิเศษ    กรรมการ 

๒๖.นายเปรม    ร้อยต๊ะ  ตําแหน่งพิเศษ    กรรมการ 

๒๗.นายเรืองศักดิ์   ทีคะ  ตําแหน่งพิเศษ    กรรมการ 

๒๘.นางพีรญา   ชูแสง  ตําแหน่งครูธุรการ ผ การเงิน   กรรมการ 



๒๙.นางสาวนันทพร   ครองบุญ ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายธุรการ ผ การเงิน  กรรมการ 

๓๐.นางสาวนวพร   จันทวงษ ์ ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิชาการประถมศึกษา  กรรมการและเลขานุการ 
 

ให้ผู้ได้รับมอบหมาย ศึกษาแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือ

ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

(ประถมศึกษา)  แล้วสรุปรายงานประเมินตนเอง เพ่ือนํามาวางแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา          

พร้อมรับการประเมินภายนอกต่อไป    ทั้งนี้ต้ังแต่บดันี้เป็นต้นไป                                                  

สั่ง ณ วันที่  ๓  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 

 

(ลงชื่อ )       

( นายถาวร   บุญเกื้อ ) 

          ผู้รับใบอนุญาตผผู้จัดการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กำรให้ควำมเห็นชอบเอกสำร 

รำยงำนประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๕๙ 

โรงเรียนอนุบำลบุญเกื้อวิทยำ 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต ๑ 

.....................................................................................................  

 

มติที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการครั้งที่  ๑ผ๒๕๖๐   เมื่อวันที่  ๓  เดือน  เมษายน  พ.ศ.  

๒๕๖๑   ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจําปีการศึกษา  

๒๕๕๙   ของโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  

`เห็นชอบในรายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๙ ด้วยมติเป็น

เอกฉันท์ใช้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชนได้ 

 

 

 

 

                                                                               ลงชื่อ 

                           ( นายถาวร   บุญเกื้อ ) 

          ประธานคณะกรรมการอํานวยการ 

                                                                                         โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 

            

            

 

     

 



คณะผู้จัดท ำ 

๑. นายถาวร   บุญเกื้อ  ตําแหน่งผู้รับใบอนุญาตผผู้จัดการ          ประธานกรรมการ      

๒. นางสุพรรณนิการ์   บุญเกื้อ ตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียน            รองประธานกรรมการ 

๓. นายหรรษธร  บุญเกื้อ      ตําแหน่งรองผู้จัดการ            กรรมการ 

๔. นางสาวกรกนก   บัวศิลา  ตําแหน่งผู้ช่วยผู้อํานวยการโรงเรียน ผ กรรมการ 

     หัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับปฐมวัย 

๕. นายต่อศักดิ์    เทศแก่น  ตําแหน่งผู้ช่วยผู้อํานวยการโรงเรียน กรรมการ 

๖. นางปิยะวรรณ   ศิริพัฒน์  ตําแหน่งครูผู้สอน   กรรมการ 

๗. นางสาวสุพิชชา   ยอดสุวรรณ   ตําแหน่งครูผู้สอน   กรรมการ 

๘. นางสาววิชชุดา    นวลทอง ตําแหน่งครูผู้สอน   กรรมการ 

๙. นางสาวฉัตรนภา   สุเกต ุ  ตําแหน่งครูผู้สอน   กรรมการ 

๘. นางสาวฐิตา   สมพร  ตําแหน่งครูผู้สอน   กรรมการ 

๙. นางสาววนิดา   พุทธศรี  ตําแหน่งครูผู้สอน    กรรมการ 

๑๐.นางสาวนิชาพร   ไพรอุบล ตําแหน่งครูผู้สอน    กรรมการ 

๑๑.นางสาวรัญชิดา    มูลประถม ตําแหน่งครูผู้สอน    กรรมการ 

๑๒.นางสาวญาณิศา   วิเศษศรี ตําแหน่งครูผู้สอน    กรรมการ 

๑๓.นางวัชรีวรรณ์   แสงทอง  ตําแหน่งครูผู้สอน    กรรมการ 

๑๔.นางสาวศศิมาภรณ์   มังคละ ตําแหน่งครูผู้สอน    กรรมการ 

๑๕.นางสาวยุพา   กอเงินกลาง ตําแหน่งครูผู้สอน    กรรมการ 

๑๖.นางลาวัณย์   แสงภักดี  ตําแหน่งครูผู้สอน    กรรมการ 

๑๗.นางสาวพรรณกร   เทศนา ตําแหน่งครูผู้สอน    กรรมการ 

๑๘.นางสุภาภรณ์   ใจห้าว  ตําแหน่งครูผู้สอน    กรรมการ 

๑๙.นางสาวชนัฏดา   แย้มวาจา ตําแหน่งครูผู้สอน    กรรมการ 

๒๐.นางสาวกัลยาณี   สีม่วง  ตําแหน่งครูผู้สอน    กรรมการ 

๒๑.นางสาวสุรีรัตน์    อินทรักษ์ ตําแหน่งครูผู้สอน    กรรมการ 



๒๒.นางสาวปทิตตา   เทศแก่น ตําแหน่งพิเศษ    กรรมการ 

๒๓.นางสาวฐิติรัตน์   วงษ์นิล  ตําแหน่งพิเศษ    กรรมการ 

๒๔.นางเพ่ิมสุข   รุยาพร  ตําแหน่งพิเศษ    กรรมการ 

๒๕.นายสุภี   เบ้าทอง  ตําแหน่งพิเศษ    กรรมการ 

๒๖.นายเปรม    ร้อยต๊ะ  ตําแหน่งพิเศษ    กรรมการ 

๒๗.นายเรืองศักดิ์   ทีคะ  ตําแหน่งพิเศษ    กรรมการ 

๒๘.นางพีรญา   ชูแสง  ตําแหน่งครูธุรการ ผ การเงิน   กรรมการ 

๒๙.นางสาวนันทพร   ครองบุญ ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายธุรการ ผ การเงิน  กรรมการ 

๓๐.นางสาวนวพร   จันทวงษ ์ ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิชาการประถมศึกษา  กรรมการและเลขานุการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




