
 



ก 
 

ค าน า 
 

เอกสาร “รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา” ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗  ฉบับนี้       
จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานผลของโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยาในปีการศึกษา ๒๕๕๗  ซึ่งเป็นไปตามความ       
มุ่งหมายของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม      
ฉบับที่ ๒ พุทธศักราช ๒๕๔๕ ที่ได้ก าหนดหลักการส าคัญข้อหนึ่ง คือ จัดให้มีระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๒ ข้อ ๑๔ (๔)  ที่ให้สถานศึกษาจัดท า
รายงานประจ าปี ที่เป็นรายงานประกันคุณภาพภายในเนื้อหาสาระของเอกสารประกอบด้วย 

บทที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน 
บทที่ ๒ แผนปฏิบตัิการประจ าปีของสถานศึกษา 
บทที่ ๓ ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
บทที่ ๔ สรุปผลการพัฒนาและการน าไปใช้และภาคผนวก 
โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา ขอขอบคุณคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้เกี่ยวทุกฝ่าย      

ที่มีส่วนร่วมในการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ในการน าไปเป็นฐานข้อมูลสารสนเทศ           

เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และการส่งเสริมสนับสนุนของหน่วยงาน องค์กรต่างๆ รวมทั้ง
หน่วยงานต้นสังกัดในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาต่อไป 

 
 
 

     
       
                                                                                        นางสุพรรณนิการ ์   บุญเกื้อ 
                                                                                (ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา) 
 

 
 

 

  



ข 
 

สารบัญ 
    หน้า  
ค าน า    ก 
บทที่ ๑  ข้อมูลพื้นฐาน ๑ 

บทที่ ๒  แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา ๕๐ 
บทที่ ๓  ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ๗๙ 
  - ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีของสถานศึกษา ๗๙ 
  - ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๑๐๒ 
            ระดับการศึกษาปฐมวัย ๑๐๒ 
                 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ๑๐๒ 
                 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา ๑๐๘ 
                 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ๑๑๕ 
                   มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  ๑๑๖ 
                   มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม ๑๑๗ 
             ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๑๑๙ 
                 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ๑๑๙ 
                 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา ๑๒๗ 
                 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ๑๓๗ 
                   มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

                 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
๑๓๘ 
๑๔๐ 

   สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานของสถานศึกษา  ๑๔๑ 
   ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ๑๔๔ 
   ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ ๑๔๘ 

บทที่ ๔  สรุปผลการพัฒนาและการน าไปใช้ ๑๕๒ 
  สรุปผลการด าเนินการในภาพรวม ๑๕๒ 
  จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา ๑๕๒ 
  แนวทางการพัฒนาในอนาคต ๑๕๘ 
  ความต้องการและความช่วยเหลือ ๑๖๑ 
ภาคผนวก   ๑๖๓ 
  - ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน/คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา   
  - บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาของ       
    คณะกรรมการอ านวยการ   
  - ภาพกิจกรรมส าคัญต่างๆที่แสดงผลงานของสถานศึกษา   
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๑ 

 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห ้ จังหวัดสระบุรี 
 

บทที่ ๑  
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
๑. ข้อมูลทั่วไป 
     ๑.๑ ชื่อโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ที่ตั้ง ๒๗/๓ หมู่ ๒ ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้   
จังหวัดสระบุรี   สังกัด   ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  โทร. ๐๓๖-๓๓๒๑๖๕  
โทรสาร  ๐๓๖-๓๙๑๓๔๕   e-mail   Anubanboonkhua@hotmail.co.th     
website   www.anubanboonkhua.com 
     ๑.๒ ได้รับอนุญาตจัดตั้ง เมื่อ วันที่ ๑๖  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 
     ๑.๓ เปิดสอนระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
     ๑.๔ เนื้อท่ี  ๓  ไร่  ๕๐  ตารางวา 
     ๑.๕ เขตพ้ืนที่บริการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ 
     ๑.๖ ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   กระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรีเขต ๑   ตั้งอยู่  เลขที่   ๒๗/๓   หมู่   ๒   ต าบลเสาไห้   อ าเภอเสาไห้   
จังหวัดสระบุรี   รหัสไปรษณีย์  ๑๘๑๖๐ โทรศัพท์  ๐๓๖-๓๙๑๓๔๕,  ๐๓๖-๓๓๒๑๖๕ เปิด
ท าการสอนเมื่อวันที่  ๑๖   พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘  โดยมีนายถาวร  บุญเกื้อ ด ารงต าแหน่ง
ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ และนางสุพรรณนิการ์  บุญเกื้อ  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ  และ
ปัจจุบันเปิดท าการเรียนการสอนตั้งแต่  ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่๖ 
  

แผนที่โรงเรียน 

 
 

 

 

 

 

 

 



รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

๒ 
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โครงสร้างการบริหาร (แผนภูมิ) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ 

ผู้อ านวยการ 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

การบริหารวิชาการ การบริหารงานทั่วไป 

-การจัดท าและ
เสนอขอ
งบประมาณ 
-การจัดสรร
งบประมาณ 
-การตรวจสอบ 
ติดตาม 
ประเมนิผล และ
รายงานผล 
-การระดม
ทรัพยากรและการ
ลงทุนเพื่อ
การศกึษา 
-การวางแผนและ
นโยบายต่าง  
-การบริหาร
การเงิน 

-การวางแผน
อัตราก าลังและ
ก าหนดต าแหน่ง 
-การสรรหาและ
การบรรจแุต่งตั้ง 
-การจ่าย
เงินเดอืนและ
ค่าจ้าง 
-การพฒันาและ
ฝึกอบรม
บุคลากร 
-การประเมินผลงาน 
งานส่งเสริมขวัญ
ก าลังใจและ
สวัสดิการต่าง ๆ 
 

-งานพัฒนา
หลักสูตร
สถานศกึษา 
-งานพัฒนา
กระบวนการเรียนรู ้
-งานวัดและ
ประเมนิผล 
-งานประกัน
คุณภาพ 
-งานพัฒนาสื่อ  
-การพฒันาส่งเสรมิ
การใชแ้หล่งเรียนรู ้
-การวิจัยเพือ่
คุณภาพการศกึษา 
-การบริหาร
โครงการทาง
วิชาการ 
-การเผยแพร่
ความรูท้างด้าน
การศกึษาปฐมวัย 
-งานฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพคร ู

-การพฒันา
หลักสูตร
สถานศกึษา 
-การพฒันา
กระบวนการเรียนรู ้
-การวัดผล 
ประเมนิผลและ
เทียบโอนผลการ
เรียน 
-การวิจัยและพฒันา
คุณภาพการศกึษา 
-การพฒันาสือ่ 
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา 
-การพฒันาแหล่ง
เรียนรู ้
-การนิเทศ
การศกึษา 
-การแนะแนว
การศกึษา 
-การพฒันาระบบ
ประกนัคุณภาพ
ภายใน 
-การส่งเสรมิความรู้
ด้านวิชาการ 

อาคารสถานที่ 
-งานดูแลอาคาร
สถานที่และ
สิ่งแวดลอ้ม 
-งานอนุรกัษ์
สิ่งแวดลอ้ม 
-งานด้าน
ก่อสร้าง 
-งาน
สาธารณูปโภ
ค 
-งานรกัษา
ความ
ปลอดภัย 
-งานโสด
ทัศนศกึษา 
 
 
 

กิจการ
นักเรียน 
-ส่งเสรมิ
ประชาธิปไต
ยในโรงเรียน 
-ส่งเสรมิ  
สืบสาน
วัฒนธรรม
ไทย 
-ส่งเสรมิ
กิจกรรมการ 
มีส่วนร่วมกับ
ชุมชน 
-งานดูแล
ช่วยเหลือ
นักเรียน 
-งานรกัษา
ระเบียบวินัย 
 
 
 
 

ธุรการ 
-งานบัญช ี
-งานเทคโน
ยี
สารสนเทศ 
-งานทะเบียน
นักเรียน 
-การรับนกัเรียน 
-งาน
สัมพันธ์
ชุมชน 
-การ
ประสาน
และพัฒนา
เครือข่าย
ทาง
การศกึษา 
-งานสาร
บรรณ 
-งานพัสด-ุ
ครุภัณฑ ์
 
 

วิชาการ 
ปฐมวัย 

 

วิชาการ
ประถมศึกษา 

 

การบริหาร 
งบประมาณ 

 

การบริหาร 
งานบุคคล 
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๓ 

 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห ้ จังหวัดสระบุรี 
 

 โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น ๔  ด้าน  ได้แก ่
๑. การบริหารงานวิชาการ 
๒. การบริหารงานงบประมาณ 
๓. การบริหารงานบุคคล 
๔. การบริหารงานทั่วไป 
การบริหารงานทั้งหมดนี้   ทางโรงเรียนได้ยึดหลักการบริหารและเทคนิคการบริหารที่

หลากหลาย แนวคิด  หลักที่โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ใช้ควบคู่กับการบริหารจัดการคือ  การสร้าง
ความตระหนัก  และจิตส านึกท่ีดีต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนโดยยึดหลักดังต่อไปนี้ 

๑. ใช้หลักการบริหารงานตามวงจรคุณภาพ PDCA  คือ ส่งเสริมให้บุคคลกรในโรงเรียนท างาน
แบบมีส่วนร่วม  โดยมีการร่วมกันจัด ร่วมวางแผน (PLAN) และร่วมด าเนินงาน (DO) ร่วมประเมิน
ตรวจสอบ (CHECK) และร่วมกันน าผลที่ได้จากการประเมินตรวจสอบไปปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน 
(ACTION) ท าให้ระบบการท างานของโรงเรียนมีการก ากับ  ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานเป็น
ระยะๆ ทุกโครงการและกิจกรรม  ส่งผลให้ทิศทางการปฏิบัติงานของโรงเรียนชัดเจน  ท าให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

๒. ใช้หลักการครองตน ครองคน ครองงาน คือ ทางโรงเรียนจะมีการอบรมประชุมชี้แจงแต่ละ
บทบาทหน้าที่ของบุคลากร  ให้มีการรู้จักรักษาชื่อเสียงเกียรติยศ  น าพาตนเองให้อยู่รอดปลอดภัยต่อ
การปฏิบัติงานในหน้าที่สามารถปฏิบัติงานร่วมกับทุกคนในโรงเรียนได้อย่างมีความสุข  มีความ
รับผิดชอบต่องานที่ปฏิบัติได้เป็นอย่างดี  ไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ตนเองและหน่วยงาน  และรู้จักใช้
เทคนิควิธีการแก้ปัญหาได้อย่างสันติ 

๓. ใช้หลักการยืดหยุ่น  คือทางโรงเรียนจะส่งเสริมบุคลากรมีมุนษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  พยายาม
ประสานสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน  และบุคคลอื่นๆที่เก่ียวข้อง  เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์
ตามเป้าหมาย  ไม่ยึดกฎระเบียบมากเกินไป  จนท าให้เกิดอุปสรรคปัญหาในการด าเนินงาน และยืดหยุ่น
ตามสถานการณ์และโอกาสโดยค านึงถึงความส าเร็จของงานเป็นเป้าหมายหลัก 

๔. ใช้หลักการประสานสัมพันธ์  คือ ส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนมีปฏิสัมพันธ์ในเชิงบวก  
โดยปกติแล้วการท างานร่วมกัน  ของบุคลากรในโรงเรียนที่มีบุคลากรจ านวนมากย่อมเกิดความขัดแย้ง  
อาจเนื่องจากแนวคิดเจตคติ  หรือความต้องการไม่ตรงกัน  ดังนั้น  ทางโรงเรียนจึงต้องพยายาม
สนับสนุนให้บุคลากรมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีซึ่งกันและกันอย่างสม่ าเสมอ  เพ่ือให้บุคลากรได้เรียนรู้  เข้าใจและ
ยอมรับในพฤติกรรมของกันและกัน  อันซึ่งจะน าไปสู่การมีปฏิสัมพันธ์ในเชิงบวก 

๕. ใช้หลักปัจจัยแห่งบารมี  คือให้ความรักความเมตตา  ความเห็นอกเห็นใจความช่วยเหลือ  ให้
อภัยให้ความจริงใจ  ให้การเอาใจใส่ดูแล  และพูดด้วยถ้อยค าที่สุภาพ  พูดให้เกิดความสบายใจ  พูดให้
เกิดความรักความศรัทธา เป็นต้น  นอกจากนี้ยังมีการแนะน าในทางที่ถูกที่ควร  แนะน าให้เกิดความ
มั่นใจ  แนะน าให้มีความเจริญก้าวหน้า  แนะน าให้มีความรู้ความเข้าใจ  และมีความช านาญในวิชาชีพ  
เป็นต้น ซึ่งหลักการบริหารและแนวคิดหลักต่างๆดังกล่าว  โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยาถือว่าเป็นปัจจัย
ส าคัญในการที่จะใช้ควบคู่กับการบริหารการจัดการ  เพราะเป็นปัจจัยที่มุ่งเน้นการสร้างความตระหนัก
และจิตส านึกที่ดีต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน 
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๔ 

 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห ้ จังหวัดสระบุรี 
 

    ๑.๗ ปรัชญา  วสิัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย 
ปรัชญา 

พัฒนาความพร้อม       ปลูกฝังคุณธรรม       เน้นกระบวนการเรียนรู้ 
 วิสัยทัศน์ 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยามุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุล ทั้งร่างกาย
และจิตใจมีความรู้คู่คุณธรรม  งามด้วยมารยาทไทย ก้าวไกลภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี ช านาญเทคโนโลยี มีทักษะความรู้พ้ืนฐาน โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ นักเรียน
สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ 
 พันธกิจ 
 ๑. สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มีความคิดสร้างสรรค์มีทักษะในการใช้
เทคโนโลยี และใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
 ๒. จัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี รักการออกก าลังกาย 
 ๓. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีมารยาทงามอย่างไทย สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทยมี
คุณธรรมจริยธรรม  และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 ๔. สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลาย และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๕. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้  และภูมิปัญญาท้องถิ่นสนับสนุนการเรียนรู้ 
 ๖. จัดระบบการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพภายในโดยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา      
 เป้าหมาย 

๑. ผู้เรียนระดับประถมศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามเกณฑ์ที่
โรงเรียนก าหนด 

๒. ผู้เรียน  มีทักษะการอ่าน  คิด วิเคราะห์และเขียนตามเกณฑ์ที่ทางโรงเรียนก าหนด 
๓. ผู้เรียนมีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเหมาะสม  ใช้คอมพิวเตอร์สืบค้นและสร้างองค์

ความรู้ 
๔. ผู้เรียนมีมารยาทงามอย่างไทย  สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย  มีสุขภาพกายและจิตใจที่ดี

และรักการออกก าลังกาย 
๕. โรงเรียนมีระบบบริหารและจัดการระบบประกันคุณภาพภายในโดยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี

ส่วนร่วม 
๖. ครูมีความรู้  ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
๗. โรงเรียนใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
๘. ผู้เรียนทุกคนต้องได้รับการดูแลและช่วยเหลือ  และพัฒนาตามศักยภาพของตนเอง 
  
 
   ๑.๘ เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ 
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๕ 

 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห ้ จังหวัดสระบุรี 
 

อัตลักษณ์ 
 วิชาการดี มีคุณธรรม  
เอกลักษณ์ 
 ส่งเสริมความเป็นไทย 
ค าขวัญ 
 น าวิชาการ     ช านาญเทคโนโลยี     ดีเด่นภาษา     พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
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๖ 

 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห ้ จังหวัดสระบุรี 
 

     ๑.๙ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เป้าหมายที่ ๑ ยุทธศาสตร์/มาตรการ/กลยุทธ์ สภาพความส าเร็จ/ตัวช้ีวัด 

ผู้เรียนระดับประถมศึกษามี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ตามเกณฑ์ที่
โรงเรียนก าหนด 

พัฒนาคุณภาพผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ 

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ของปฐมวัยที่มี
พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด 
๓. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีผลการเรียน
ตั้งแต่ ๒.๕ ขึ้นไป 
๔. ระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยของ
ผู้เรียนเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียน
ก าหนด 
๕. ร้อยละของผู้เรียนที่จบการศึกษา
ในระยะเวลาปกติ 
๖. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ใช้ภาษาไทย 
อย่างถูกต้องเหมาะสม 
๗. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้
เหมาะสม 
๘. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีนิสัยรกัการ
อ่าน 
๙. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ศึกษาและ
ค้นคว้าด้วยตนเอง 
๑๐.ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ 
 

เป้าหมายที่ ๒ ยุทธศาสตร์/มาตรการ/กลยุทธ์ สภาพความส าเร็จ/ตัวช้ีวัด 
ผู้เรียน มีทักษะการอ่าน คิด 
วิเคราะห์และเขียนตามเกณฑ์ที่
ทางโรงเรียนก าหนด 

พัฒนาคุณภาพผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ 

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ของปฐมวัยที่มี
พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด 
๓. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีผลการเรียน
ตั้งแต่ ๒.๕ ขึ้นไป 
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๗ 
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เป้าหมายที่ ๒ ยุทธศาสตร์/มาตรการ/กลยุทธ์ สภาพความส าเร็จ/ตัวช้ีวัด 
  ๔. ระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยของ

ผู้เรียนเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียน
ก าหนด 
๕. ร้อยละของผู้เรียนที่จบการศึกษา
ในระยะเวลาปกติ 
๖. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ใช้ภาษาไทย 
อย่างถูกต้องเหมาะสม 
๗. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้
เหมาะสม 
๘. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีนิสัยรกัการ
อ่าน 
๙. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ศึกษาและ
ค้นคว้าด้วยตนเอง 
๑๐.ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ 
 

เป้าหมายที่ ๓ ยุทธศาสตร์/มาตรการ/กลยุทธ์ สภาพความส าเร็จ/ตัวช้ีวัด 
ผู้เรียนมีความสามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเหมาะสม ใช้
คอมพิวเตอร์สืบค้นและสร้าง
องค์ความรู้ 

พัฒนาทักษะและความสามารถ
ของผู้เรียนด้านภาษาอังฤกษ
และคอมพิวเตอร์ 
 

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ (ชั้นป.๑-๖) ใช้
คอมพิวเตอร์ขั้นพ้ืนฐานได้ 
๒. ผู้เรียนชั้น ป.๔-๖ ร้อยละ ๘๕ ใช้
อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล 
๓. ครูร้อยละ ๘๐ ส่งเสริมให้ผู้เรียน
ใช้ ICT ในการค้นคว้า หาความรู้ 
๔. ครูร้อยละ ๘๐ มีการใช้สื่อได้
เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการ
สอน 

เป้าหมายที่ ๔ ยุทธศาสตร์/มาตรการ/กลยุทธ์ สภาพความส าเร็จ/ตัวช้ีวัด 
ผู้เรียนมีมารยาทงามอย่างไทย
สืบสารวัฒนธรรมประเพณีไทย 
มีสุขภาพกายและจิตที่ดีและรัก
การออกก าลังกาย 

สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
มารยาท วัฒนธรรมประเพณี
ไทย 
และสุขภาพกายและจิตที่ดี 

๑. ผู้เรยีนร้อยละ ๘๐ มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามที่ก าหนดไวใ้นหลักสตูร 
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีจิตส านึกและ
ปฏิบัติตนสืบสานความเป็นไทย 
๓. ครรู้อยละ ๙๐ เป็นคนดีมี
คุณธรรมจริยธรรมเป็นตัวอย่างที่ดี 

เป้าหมายที่ ๕ ยุทธศาสตร์/มาตรการ/กลยุทธ์ สภาพความส าเร็จ/ตัวช้ีวัด 
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๘ 
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โรงเรียนมีระบบบริหารและ
จัดการระบบประกันคุณธรรม
ภายในโดยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
มีส่วนร่วม 

เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการและการประกันคุณภาพ
ภายในโดยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
มีส่วนร่วม 

๑. ร้อยละ ๘๐ ของผู้ที่เกี่ยวข้องทึ่พึง
พอใจในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน 
๒. โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศ
ถูกต้องครบถ้วนรวดเร็วในการใช้งาน 

เป้าหมายที่ ๖ ยุทธศาสตร์/มาตรการ/กลยุทธ์ สภาพความส าเร็จ/ตัวช้ีวัด 
ครูมีความรู้  ความสามารถใน
การจัดกระบวนการเรียนรู้ 

เพ่ิมสมรรถนะครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

๑. ครูร้อยละ ๙๐ มีการพัฒนา
เทคนิคการสอนและเน้นการบูรณา
การ 
๒. ครูร้อยละ ๙๐ จัดท างานวิจัยใน
ชั้นเรียน 
๓. ครูร้อยละ ๙๐ มีเทคนิควิธีการ
สอนที่หลากหลาย 

เป้าหมายที่ ๗ ยุทธศาสตร์/มาตรการ/กลยุทธ์ สภาพความส าเร็จ/ตัวช้ีวัด 
โรงเรียนใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สร้างบรรยากาศการเรียนรู้  
การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
การใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการ
เรียนรู้ 

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ มีความพึง
พอใจต่อบรรยากาศภายในโรงเรียน 
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ ใช้แหลง่เรียนรู้
ในชุมชนในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

เป้าหมายที่ ๘ ยุทธศาสตร์/มาตรการ/กลยุทธ์ สภาพความส าเร็จ/ตัวช้ีวัด 
ผู้เรียนทุกคนต้องได้รับการดูแล
และช่วยเหลือ และพัฒนาตาม
ศักยภาพของตนเอง 

สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
มารยาท วัฒนธรรมประเพณี
ไทยและสุขภาพกายและจิตที่ดี 

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตร 
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีจิตส านึกและ
ปฏิบัติตนสืบสานความเป็นไทย 
๓. ครูทุกคนเป็นคนดีมีคุณธรรม
จริยธรรมเป็นตัวอย่างที่ดี 

 

 

 

 
 
 

 
 
๒. ข้อมูลผู้บริหาร 



รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

๙ 

 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห ้ จังหวัดสระบุรี 
 

 

 ๒.๑ ผู้รับใบอนุญาต(นาย/นาง/นางสาว)................ถาวร..................บุญเกื้อ................................ 
โทรศัพท์...๐๓๖-๓๙๑๓๔๕,....๐๓๖-๓๓๒๑๖๕....e-mail… Anubanboonkhua@hotmail.co.th….… 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ….…..…ปริญญาตรี……………….…สาขา………………สังคมศึกษา..……………………..……… 
ด ารงต าแหน่งตั้งแต.่....๑๖.....พฤษภาคม.....๒๕๔๘...... จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา .....๑๐... ปี .....-... เดือน 
 ๒.๒ ผู้จัดการ(นาย/นาง/นางสาว)........................ถาวร...........บุญเกื้อ......................................... 
โทรศัพท์....๐๓๖-๓๙๑๓๔๕,....๐๓๖-๓๓๒๑๖๕....e-mail… Anubanboonkhua@hotmail.co.th…... 
วุฒิการศึกษาสูงสุด …….………ปริญญาตรี…….….……สาขา………………สังคมศึกษา..……………………..………. 
ด ารงต าแหน่งตั้งแต.่.....๑๖.....พฤษภาคม......๒๕๔๘...... จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ....๙.... ปี .....-.... เดือน 
 ๒.๓ รองผู้จัดการ(นาย/นาง/นางสาว).........................หรรษธร..........บุญเกื้อ.............................  
โทรศัพท์....๐๓๖-๓๙๑๓๔๕, ....๐๓๖-๓๓๒๑๖๕....e-mail… Anubanboonkhua@hotmail.co.th..... 
วุฒิการศึกษาสูงสุด …………ปริญญาตรี…………………สาขา……..…………เทคโนโลยีการบิน……………….……. 
ด ารงต าแหน่งที่ตั้งแต่ .......................... จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา .......... ปี ............. เดือน 
 ๒.๔ ผู้อ านวยการโรงเรียน(นาย/นาง/นางสาว).................สพุรรณนิการ์.........บุญเกื้อ.................  
โทรศัพท.์...๐๓๖-๓๙๑๓๔๕, ...๐๓๖-๓๓๒๑๖๕....e-mail… Anubanboonkhua@hotmail.co.th…. 
วุฒิการศึกษาสูงสุด …………ปริญญาโท………………สาขา…….…….…บริหารการศึกษา……………………………. 
ด ารงต าแหน่งที่ตั้งแต่ .....๑๖....พฤษภาคม.....๒๕๔๘.... จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ....๙.... ปี .....-..... เดือน 
 ๒.๕ รองผู้อ านวยการโรงเรียน…......๒............ คน(ถ้ามี) 
    ๑)  ชื่อ-สกุล นายต่อศักดิ์   เทศแก่นวุฒิการศึกษาสูงสุด.......…ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง……โทรศัพท์.............๐๓๖-๓๓๒๑๖๕.................e-mail……….…-…………..….. 
รับผิดชอบกลุ่มตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา 
   ๒)  ชื่อ-สกุล นางสาวกรกนก   บัวศิลา    วฒุิการศึกษาสูงสุด …….…ปริญญาตรี........…
โทรศัพท์.............๐๓๖-๓๓๒๑๖๕.................e-mail……………….…-…………….……... 
รับผิดชอบกลุ่มตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา 
 ๒.๕ ลักษณะผู้รับใบอนุญาต 

❍  บุคคลธรรมดา 

  ❍  นิติบุคคล 

❍  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด/บริษัท  ❍  มูลนิธิในพุทธศาสนา/ การ
กุศลของวัด 

❍  มูลนิธิในคริสต์ศาสนา   ❍  มูลนิธิในศาสนาอิสลาม 

❍   อ่ืน ๆ (ระบุ).............................. 
   
 

๓. ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่ ๑๐  มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน) 



รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

๑๐ 

 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห ้ จังหวัดสระบุรี 
 

 

 

 

 ๓.๑ ที่ตั้ง   ❍  กทม.     ❍ ภูมิภาค 

 ๓.๒ ลักษณะโรงเรียน 

              ❍ สามัญทั่วไป     ❍ สามัญศึกษาและ EP ❍ EP        ❍  อิสลามศึกษา   

                     ❍  การกุศล         ❍ การสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญของมูลนิธิ/มัสยิด 
 ๓.๓ ระดับท่ีเปิดสอน 

          ❍ ปฐมวัย  ❍  ปฐมวัย – ประถมศึกษา ❍ ปฐมวัย – ม.ต้น 

          ❍ ปฐมวัย – ม.ปลาย ❍ ประถมศึกษา ❍ ประถมศึกษา – ม.ต้น 

          ❍ ประถมศึกษา – ม.ปลาย ❍ ม.ต้น ❍ ม.ต้น – ม.ปลาย 

            ❍ ม.ปลาย    ❍ อ่ืนๆ 
 

๓.๔ จ านวนห้องเรียนจ าแนกตามหลักสูตร/โครงการ 
 
 

ระดับชั้น 
จ านวนห้องเรียน 

ไทย EP อิสลาม รวม 
เตรียมอนุบาล ๑ - - ๑ 
อนุบาล   ๖ - - ๖ 
ประถมศึกษา (ป.๑-๖) ๑๒ - - ๑๒ 
มัธยมต้น (ม.๑-๓) - - - - 
มัธยมปลาย (ม. ๔-๖) - - - - 
อ่ืน ๆ ....................................... - - - - 

รวม ๑๙ - - ๑๙ 
 



รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

๑๑ 

 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห ้ จังหวัดสระบุรี 
 

๓.๕ จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามหลักสูตร/โครงการและเพศ 
 

หลักสูตรโครงการ/
ระดับชั้น 

 

จ านวนผู้เรียน 
ไทย EP อิสลาม รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง รวม 
เตรียมอนุบาล ๑๗ ๒๖ - - - - ๑๗ ๒๖ ๔๓ 

อนุบาล   ๑๑๔ ๑๑๒ - - - - ๑๑๔ ๑๑๒ ๒๒๖ 

ประถมศึกษา (ป.๑-๖) ๑๗๔ ๑๖๐ - - - - ๑๗๔ ๑๖๐ ๓๓๔ 
มัธยมต้น (ม.๑-๓) - - - - - - - - - 
มัธยมปลาย (ม. ๔-๖) - - - - - - - - - 
อ่ืน ๆ ............................ - - - - - - - - - 

รวม ๓๐๕ ๒๙๘ - - - - ๓๐๕ ๒๙๘ ๖๐๓ 
 

๓.๖ จ านวนผู้เรียนที่มีลักษณะพิเศษ 
 

รายการ 
จ านวน (คน) 

อนุบาล ประถม ม.ต้น ม.ปลาย รวม 
คิดเป็น
ร้อยละ 

๑. ผู้เรียนท่ีมีความบกพร่องเรยีนรว่ม.  - - - - - - 
๒. ผู้เรียนท่ีมภีาวะทุพโภชนาการ - - - - -  

๓.  ผู้เรียนปัญญาเลิศ       

      ๓.๑  คณิตศาสตร ์ - ๓ - - ๓  

      ๓.๒  วิทยาศาสตร ์ - ๓ - - ๓  

     ๓.๓  ภาษาอังกฤษ - ๒ - - ๒  
     ๓.๔  ศิลปะ - ๓ - - ๓  

     ๓.๕ นาฏศิลป/์ดนตร ี - ๓ - - ๓  

     ๓.๖  พลศึกษา - ๒๓ - - ๒๓  

     ๓.๗  อื่น ๆ (ระบุ) - - - - -  

๔. ผู้เรียนท่ีต้องการความช่วยเหลอืเป็นพิเศษ         

     ๔.๑ ยากจน - - - - -  

     ๔.๒ ด้อยโอกาส   - - - - -  

      ๔.๓ อื่น ๆ (ระบุ).................................. - - - - -  

๕. ผู้เรียนซ้ าช้ัน - - - - -  

๖. ผู้เรียนที่ขาดเรยีนมากกว่าร้อยละ ๕ของเวลา
เรียน (วัน)  ตลอดปีการศึกษา 

- - - - -  

๗. ผู้เรียนลาออกกลางคัน - - - - -  

๘. ผู้เรียนที่ท าช่ือเสียงให้กับโรงเรยีน - ๗๓ - - ๗๓  

๙. ผู้เรียนท่ีอยู่ในภาวะเสีย่ง   - - - - -  



รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

๑๒ 

 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห ้ จังหวัดสระบุรี 
 

รายการ 
จ านวน (คน) 

อนุบาล ประถม ม.ต้น ม.ปลาย รวม 
คิดเป็น
ร้อยละ 

๙.๑  เอดส ์ - - - - -  

๙.๒  ยาเสพตดิ - - - - -  

๙.๓  ความรุนแรง - - - - -  

๙.๔  พฤติกรรมก้าวร้าวตามค าวินจิฉัยของ 
      แพทย ์

- - - - -  

 

๓.๗  จ านวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ๓๓๔   คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 ๓.๘ จ านวนนักเรียนที่มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย   ๓๓๔  คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 ๓.๙ จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ  ๕๖๐ 
คน  คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๘๖ 
 ๓..๑๐  จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง   ๖๐๓  คน คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
 ๓.๑๑ จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน  ๖๐๓ คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 ๓.๑๒ จ านวนนักเรียนที่ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกประเทศ ๓๓๔ คน  
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 ๓.๑๓ จ านวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
สม่ าเสมอ ๓๓๔ คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 ๓.๑๔ จ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่ก าหนดในหลักสูตร
สถานศึกษา ๓๓๔ คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

๓.๑๕ จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามท่ี
ก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา ๓๑๓ คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  
 ๓.๑๖. จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร 
   อ.๓  จ านวน.........๗๕..........คน    คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  
    ป.๖ จ านวน..........๔๔.........คน    คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
   
 ๓.๑๗ อัตราส่วนครู : นักเรียน =   ๑  :   ๑๘ 
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๑๓ 

 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห ้ จังหวัดสระบุรี 
 

 

 

๔. ข้อมูลบุคลากร 
 ๔.๑ จ านวนบุคลากร  จ าแนกตามหน้าที่  เพศ  ระดับการศึกษา  อายุ  และประสบการณ์   

 
ประเภทบุคลากร 

 
เพศ (คน) 

 
ระดับการศึกษา (คน)  

อายุเฉลี่ย 
(ปี) 

 
ประสบการณ์ 
ในต าแหน่ง  

(เฉลี่ย) 
(ปี) 

ชาย หญิง 
ต่ ากว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี 
สูงกว่า 
ป.ตรี 

ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และผู้อ านวยการ  - - - - - - - 
ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ ๑ - - ๑ - ๕๐ ๙ 
ผู้รับใบอนุญาตและผู้อ านวยการ - - - - - - - 
ผู้จัดการและผู้อ านวยการ - - - - - - - 
ผู้รับใบอนุญาต - - - - - - - 
ผู้จัดการ - - - - - - - 
ผู้อ านวยการ - ๑ - - ๑ ๕๑ ๙ 
รองผู้อ านวยการ - - - - - - - 
ครู (บรรจุ) ๕ ๑๖ ๑ ๑๘ ๒ - - 
ครูพิเศษ/ครูผู้ช่วย (ไม่บรรจุ) ๒ ๘ ๓ ๗ - - - 
ครูต่างประเทศ ๑ ๒ - ๓ - - - 
พี่เล้ียง - ๓ ๑ ๒ - - - 
บุคลากรทางการศึกษา - - - - - - - 
นักการภารโรง ๓ - - - - - - 
คนขับรถ - - - - - - - 
ยามรักษาความปลอดภยั - - - - - - - 
อื่น ๆ(ระบุ.......แม่บ้าน/แม่ครัว.............) - ๖ ๖ - - - - 

 
 จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก    ..............๗................ คน คิดเป็นร้อยละ .......๒๙.๑๗........  

จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด ...............๑๗............ คน คดิเป็นร้อยละ .......๗๐.๘๓........ 
  สาขาท่ีขาดแคลนคร ู ❍ ภาษาไทย………คน ❍  คณติศาสตร…์๒…คน         ❍ วิทยาศาสตร…์…คน   

  ❍สังคมศึกษา…….คน ❍  สุขศึกษา……....คน    ❍  ศิลปศึกษา...…...คน 

  ❍  การอาชีพฯ.…...คน ❍ ภาษาต่างประเทศ.…๒..คน   ❍  คอมพิวเตอร…์…คน   
 

๕. ข้อมูลอาคารสถานที่  
อาคารเรียนจ านวน …..๓…..หลัง   อาคารประกอบจ านวน …...๒......หลัง  
ส้วม………๒๔…....หลัง   สระว่ายน้ า.......๑.......สระ    

 สนามเด็กเล่น................๑........สนาม  สนามฟุตบอล………๑..…….สนาม     
 สนามบาสเก็ตบอล ……..๑………สนาม เทนนิส…………-.……..สนาม 
 สนามแบดมินตัน............๒.......สนาม สนามเซปักตะกร้อ........๑......สนาม 

 

 
 
๖. ข้อมูลงบประมาณ 



รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

๑๔ 

 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห ้ จังหวัดสระบุรี 
 

 

 

 

   

  

 

 

 

 งบประมาณ (รับ-จ่าย) 
รายรับ บาท รายจ่าย บาท 

เงินงบประมาณ 
(เงินอุดหนุนรายหัว) 

๔,๒๙๐,๒๙๖.๐๘ งบด าเนินการ/เงินเดือน-
ค่าจ้าง 

๖,๓๔๓,๙๙๗.๔๒ 

เงินนอกงบประมาณ  งบพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 

๒,๔๓๘,๖๒๙.๐๐ 

เงินอ่ืนๆ(ระบุ) ๔,๙๓๓,๖๑๙.๐๕ งบอ่ืนๆ(ระบุ)  
รวมรายรับ ๙,๒๒๓,๙๑๕.๑๓ รวมรายจ่าย ๘,๗๘๒,๖๒๖.๔๒ 

 
 งบด าเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง    คิดเป็นร้อยละ........๖๘.๗๗...........ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    คิดเป็นร้อยละ........๒๖.๔๓...........ของรายรับ 
 
๗. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม   

๗.๑ อาชีพหลักของชุมชน  คือ    

❍ รับราชการ   ❍ ค้าขาย   ❍ เกษตรกร 

❍ รับจ้าง   ❍ ไม่มีอาชีพ   ❍ อ่ืน ๆ (ระบุ)……………….. 
๗.๒ ศาสนาที่ชุมชนนับถือ  คือ    

❍พุทธ   ❍คริสต์   ❍อิสลาม 

❍ฮินดู   ❍ซิกข์    ❍อ่ืน ๆ……………………….. 
๗.๓ อาชีพหลักของผู้ปกครองส่วนใหญ่  คือ    

❍ รับราชการ  ❍ ค้าขาย   ❍ เกษตรกร 

❍ รับจ้าง  ❍ ไม่มีอาชีพ   ❍ อ่ืน ๆ (ระบุ)……………….. 



รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

๑๕ 

 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห ้ จังหวัดสระบุรี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๗.๔ ศาสนาที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่นับถือ  คือ    

❍พุทธ   ❍คริสต์   ❍อิสลาม 

❍ฮินดู   ❍ซิกข์    ❍อ่ืน ๆ……………………….. 
๗.๕ รายได้เฉลี่ยของผู้ปกครองต่อครอบครัว  …………๑๖,๐๐๐………บาทต่อปี 

 ๗.๖ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ท าบุญสลากพัตร  ประเพณีแข่งขัน
เรือยาว 
 
๘. โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
 ๘.๑ โอกาส /จุดแข็ง  (เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ และเพ่ิมเติมได้)  

o ตั้งอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญและเป็นประโยชน์  เช่น  แหล่งโบราณสถาน/
โบราณวัตถ ุสถานที่ท่องเที่ยว  
o ตั้งอยู่ในเมือง อยู่ใกล้สถานที่ราชการ/โรงพยาบาล/หน่วยงานอื่น ๆ 
o ตั้งอยู่ในเขตท่ีอยู่อาศัยหนาแน่น/ใกล้ตลาด/แหล่งชุมชน/ใกล้ห้างสรรพสินค้า 
o ปลอดภัยต่อยาเสพติด/แหล่งเริงรมย์/แหล่งการพนัน มอมเมาเยาวชน 
o สภาพแวดล้อมของโรงเรียนเหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
o สภาพแวดล้อมดี/ปลอดโปร่ง/ไม่แออัด/บรรยากาศร่มรื่น 
o ได้รับการสนับสนุนจากชุมชน  ผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
o ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน/มีสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
o มีวิทยากรในท้องถิ่น/ผู้น าในท้องถิ่นที่มีความรู้ 
o ร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือบริการชุมชนด้านสุขภาพ/กีฬา/สวัสดิภาพ 
o การคมนาคมสะดวก  มีรถรับจ้าง/รถประจ าทางผ่าน 
o มีรถรับส่งระหว่างโรงเรียนกับบ้าน 
o บุคลากรมีความรู้ความสามารถ/เอาใจใส่ ดูแลเด็กเป็นอย่างดี 
o ส่งเสริมคุณภาพบุคลากรให้มีจรรยาบรรณครู 
o สนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากร 
o ผู้ปกครองมีศรัทธา/ทัศนคติ/ความเชื่อมั่น ที่ดีต่อโรงเรียน 
o ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
o สภาพชุมชนมีฐานะทางเศรษฐกิจดี ผู้ปกครองเอาใจใส่ 
o เน้นจุดเด่นด้านภาษาต่างประเทศ คือ ภาษาอังกฤษ  
o มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ 

 ๘.๒  ข้อจ ากัด/จุดอ่อน (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ และเพ่ิมเติมได้)  
o ตั้งอยู่ในชุมชนที่มีโรงเรียนเอกชน/โรงเรียนเทศบาล/โรงเรียนรัฐบาล หลายโรง 
o โรงเรียนอยู่ใกล้แหล่งอบายมุข/แหล่งมอมเมาเยาวชน 
o ที่พักอาศัยของผู้เรียนห่างไกลจากโรงเรียน 
o อยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากความเจริญ/อ าเภอ/แหล่งชุมชน 



รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

๑๖ 

 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห ้ จังหวัดสระบุรี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o ทางเข้าโรงเรียนคับแคบท าให้การสัญจรติดขัด 
o สถานที่บริเวณโรงเรียนคับแคบ เช่น พ้ืนที่การออกก าลังกาย พื้นที่ท ากิจกรรม สนาม 
o ไม่มีห้องประชุมที่รองรับส าหรับคนจ านวนมาก 
o ผู้เรียนมีทักษะการคิด/ตั้งค าถาม/แสวงหาความรู้ น้อย 
o งบประมาณมีไม่เพียงพอ 
o จ านวนผู้เรียนลดลง 
o ไม่สามารถขยายการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้นได้ 
o โรงเรียนมีขนาดเล็กจึงขาดรายได้น ามาพัฒนา 
o อาคารไม่ได้รับการปรับปรุง  
o ขาดแคลนสื่อ/แหล่งการเรียนรู้ ที่ใช้เป็นแหล่งค้นคว้าของผู้เรียน 
o ขาดแคลนบุคลากร/คร/ูวุฒิทางการศึกษา 
o ครูมีภาระงานอ่ืนนอกจากการสอนมาก 
o ครูไม่ทันเทคโนโลยี 
o มีการเปลี่ยน/โยกย้ายผู้บริหารบ่อย 
o โรงเรียนไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อย/อ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม

ให้กับชุมชน 
o ขาดการนิเทศติดตามจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
o ขาดการรับข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการ 
o การท ากิจกรรมของโรงเรียนขึ้นอยู่กับวันหยุดของผู้ปกครอง 
o ขาดความร่วมมือจากชุมชนและผู้ปกครอง 
o ผู้ปกครองไม่เข้าใจหลักสูตรและการจัดกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อม 
o ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจน /รายได้น้อยการบริหารจัดการไม่คล่องตัว 
o ผู้ปกครองเลือกโรงเรียนที่เปิดสอนหลักสูตร EP. 
o ไม่มีรถรับ-ส่งผู้เรียน 
o ครอบครัวแตกแยกมีผลกระทบด้านสุขนิสัย คุณธรรม จริยธรรม 
o ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีการศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาตรี 
 



รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

๑๗ 

 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห ้ จังหวัดสระบุรี 
 

๙. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
  

โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา 
ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  
 ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
 คณิตศาสตร ์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
 วิทยาศาสตร์ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
 -ประวัติศาสตร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
 สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
 ศิลปะ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
 ภาษาต่างประเทศ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
 - กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
 - กิจกรรมนักเรียน       
 ลูกเสือ/เนตรนารี ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 
 ชมรม/ชุมนุม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
 - กิจกรรมเพ่ือสังคมและ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 
  สาธารณประโยชน์       
รายวิชาเพิ่มเติม       
-ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

-หน้าที่พลเมือง ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๑๐๐  ชั่วโมง 
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๑๘ 

 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห ้ จังหวัดสระบุรี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๐. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 ๑) ห้องสมุดมีขนาด...........๑๔๔.......... ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด ….๕,๐๐… เล่ม 
  การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ  บัตรยืม 
  จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาท่ีรายงาน เฉลี่ย....๒๐๐...... คน ต่อ วันคิดเป็น
ร้อยละ.....๕๙.๘๘.......ของนักเรียนทั้งหมด 

๒) ห้องปฏิบัติการมีทั้งหมด……๔…….…ห้อง  ได้แก่ 
ห้องคอมพิวเตอร์  ……๑…..ห้อง ห้องวิทยาศาสตร์  ……๑…..ห้อง 
ห้องปฏิบัติการทางภาษา …….-…..ห้อง ห้องศิลปะ  ……..-…..ห้อง 
ห้องนาฏศิลป์/  ดนตรี ….…-…..ห้อง ห้องพยาบาล  …….๑…..ห้อง 
ห้องศาสนสัมพันธ์ …….-…..ห้อง ห้องแนะแนว  …..…-…..ห้อง 
ห้องพละ  …….-…..ห้อง ห้องลูกเสือ  …..…-…..ห้อง 
ห้องสื่อการเรียนการสอน ……๑.....ห้อง ห้องสันทนาการ  …..…-…..ห้อง 
ห้องอ่ืนๆ ระบุ............... …….-…..ห้อง 

๓) เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมใช้งาน มีทั้งหมด..........๒๗...............เครื่อง 
คอมพิวเตอร์ จ านวน  (เครื่อง) 

1.  ใช้ในการเรียนการสอน ๒๐ 
2.  ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้ ๒๗ 
3.  ใช้ในการบริหาร ๗ 

 จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน  
 เฉลี่ย....๒๐๐........ คน ต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ.....๕๙.๘๘.....ของนักเรียนทั้งหมด 

๔) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน (เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ และเพ่ิมเติมได้)  
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

o สวนหย่อม/สวนสุขภาพ 
o สวนสมุนไพร 
o สวนเกษตร 
o สวนวรรณคดี 
o เรือนเพาะช า 
o สนามเด็กเล่น 
o ลานกิจกรรม 
o ป้ายนิเทศ/บอร์ด 
o มุมหนังสือ 
o โรงอาหาร 
o สระว่ายน้ า 
o สหกรณ์ภายในโรงเรียน 

 



รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

๑๙ 

 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห ้ จังหวัดสระบุรี 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

๕) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน (เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ และเพ่ิมเติมได้)  

 
 ๖) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู 
นักเรียน  
ในปีการศึกษาที่รายงาน 
   ๖.๑ นางสมพร และนายสุจิน   ทองอร่าม  ผู้ปกครองนักเรียนให้ความรู้เรื่อง การท า
ขนมตาล 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน.............๑............ครั้ง/ปี 
   ๖.๒ นางจันทรา  สุขเกษม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ความรู้เรื่อง การท าข้าวเหนียวปิ้ง 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน………….๑…….…..ครั้ง/ปี 
   ๖.๓ นางจิราภรณ์  ฑีฆะ  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ให้ความรู้เรื่อง การท าขนมไข่มด 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน………….๑…….…..ครั้ง/ปี 
   ๖.๔ ร้อยต ารวจเอกปรีชา งามวงศ์ เจ้าหน้าที่ต ารวจโรงพักอ าเภอเสาไห้ ให้ความรู้เรื่อง 
ยาเสพติด กฎหมาย    สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน………..๑๕………..ครั้ง/ปี 
   ๖.๕ นางสาวเยาวเรศ  โต้ดวง  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ 
พรรษา  
ให้ความรู้เรื่อง สุขภาพอนามัย   สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน…………..๒………..ครั้ง/ปี 
   ๖.๖ นางสมจิตร  ทัพสอาด เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
ให้ความรู้เรื่อง สุขภาพอนามัย  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน…………..๒………..ครั้ง/ปี 
   ๖.๗ นางสาวฉัตรวดี  ฉันท์เรอืงวณิชย์  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 
๘๐ พรรษา ให้ความรู้เรื่อง สุขภาพอนามัยช่องปาก   สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ 
จ านวน…………..๒………..ครั้ง/ปี 
   ๖.๘ นางหิรัญญา  สวนบุญช่วย  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ 
พรรษา ให้ความรู้เรื่อง สุขภาพอนามัยช่องปาก  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน…………..
๒………..ครั้ง/ปี 

แหล่งเรียนรู้ภายนอก 
o โบสถ์/วัด/มัสยิด /โบราณสถาน/โบราณวัตถุ/พิพิธภัณฑ์ 
o สถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ/สวนสาธารณะ/สวนสัตว/์อุทยาน 
o สถานที่ราชการ/โรงพยาบาล/ไปรษณีย์/สถานีต ารวจ/เทศบาล 
o สถานศึกษา/มหาวิทยาลัย/โรงเรียน/ราชภัฎ/เทคโนโลยีราชมงคล 
o ห้องสมุด/ท้องฟ้าจ าลอง/เมืองจ าลอง 
o ธนาคาร/โรงแรม/ห้างสรรพสินค้า/ตลาด/โรงงาน 
o พ้ืนที่เพาะปลูก/ไร่/สวน 
o หัตถกรรมพ้ืนบ้าน/สินค้าพ้ืนเมือง 
o ค่ายลูกเสือ 



รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

๒๐ 

 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห ้ จังหวัดสระบุรี 
 

   ๖.๙ นายสมบัติ  เนตรสว่าง  ศึกษานิเทศก์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรีเขต ๑ ให้ความรู้เรื่อง หลักสูตรและการเตรียมความพร้อมก่อนรับการประเมิน สถิติการให้ความรู้
ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน…………..๒………..ครั้ง/ปี 
   ๖.๑๐ นางสาวรัตนา บัวศิลา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ความรู้เรื่อง การตัดกระดาษลายฉลุ 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน…………..๑………..ครั้ง/ปี 
 
ปราชญ์ชาวบ้าน/  ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู/ ผู้เรียน 

ที ่ ประเภทความรู้  จ านวนครั้ง 
1. การประกอบวิชาชีพ ๑ 
2. การเกษตร - 
3. คหกรรม ๒ 
4. หัตถกรรม ๑ 
5. ศิลปะ/ดนตรี ๑ 
6. กีฬา - 
7. วัฒนธรรม/จารีต-ประเพณี ๓ 
8. ศาสนา/คุณธรรม จริยธรรม/คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ๒๐ 
9. ความปลอดภัย/อุบัติเหตุ/กฎหมาย/ระเบียบวินัย ๕ 
10. สุขภาพ/การแพทย์/สุขอนามัย ๕ 
11. สิ่งแวดล้อม/ทรัพยากร - 
12. การจัดการเรียนการสอน/หลักสูตร/การประเมิน ๒ 
13. อ่ืนๆ(..............................................................................) - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

๒๑ 

 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห ้ จังหวัดสระบุรี 
 

๑๑. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
 ๑๑.๑ผลงานดีเด่น 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
สถานศึกษา   
โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา ๑. รางวัลชมเชยการประกวด จังหวัดสระบุรี 
 ร้องเพลงและลีลาประกอบเพลง  
 ไม่กินหวานงานมหกรรมวิชาการ  
 "๑๐ ปีรวมพลคนไม่กินหวาน"   
 จังหวัดสระบุรีปี ๒๕๕๘  
   

 ๒. ได้ให้การสนับสนุนนักเรียน กรมการศาสนา 
 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการบรรยาย กระทรวงวัฒนธรรม 
 ธรรมระดับจังหวัด ประจ าปี ๒๕๕๘  
   

 ๓. ได้เข้าร่วม"วอล์คแรลลี่ เด็ก โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระ 
 เสาไห้อ่อนหวาน Saohai Sweet เกียรต๘ิ๐ พรรษา อ าเภอ 
 Enough" เสาไห้   จังหวัดสระบุรี 
   

ผู้บริหาร   
๑. นายถาวร บุญเกื้อ ๑.รางวัลผู้บริหารสถานศึกษา สมาคมโรงเรียนเอกชน 
 ดีเด่น จังหวัดสระบุรี 
   

 ๒. รางวัลแม่พิมพ์ผู้สร้างชาติ  นิตยสารวิชาชีพสู่ความส าเร็จ 
 สร้างสรรค์ความดี เพ่ือศักดิ์ศรี  
 ครูไทย  
   

๒. นางสุพรรณนิการ์ บุญเกื้อ ๑. รางวัลผู้บริหารสถานศึกษา สมาคมโรงเรียนเอกชน 
 ดีเด่น จังหวัดสระบุรี 
   

 ๒. รางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่ 
 ดีเด่น ประจ าปี ๒๕๕๖ประเภท การศึกษาสระบุรีเขต ๑ 

 ผู้บริหาร  
   

 ๓. รางวัลแม่พิมพ์ผู้สร้างชาติ  นิตยสารวิชาชีพสู่ความส าเร็จ 
 สร้างสรรค์ความดี เพ่ือศักดิ์ศรี  

 

ครูไทย 
 
 
 

 



รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

๒๒ 

 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห ้ จังหวัดสระบุรี 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ครู   
๑. นางเพ่ิมสุข  รุยาพร ๑. รางวัลครูดีเด่น สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัด 
  สระบุรี 
   

 ๒. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ ประถมศึกษาสระบุรีเขต ๑ 
 อันดับที่ ๒ กิจกรรมการแข่งขันการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
 พูดภาษาจีน ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   

 ๓. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ ประถมศึกษาสระบุรีเขต ๑ 
 แข่งขันการเล่านิทาน Story  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
 Telling ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   

๒. นางสาวญาณิศา  วิเศษศรี ๑. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล ส านักงานคณะกรรมการ 
 เกียรติบัตรเหรียญทองกิจกรรมการ ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวง 
 ประกวดเล่านิทานคุณธรรม ศึกษาธิการ งานศิลปหัตถกรรม 
 ระดับชั้น ป.๑ - ป.๓ นักเรียนภาคกลางและภาค 
  ตะวันออก ครั้งที่ ๖๔  ปีการ 
  ศึกษา ๒๕๕๗ จังหวัดนนทบุรี 
   

 ๒. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศกิจกรรม ประถมศึกษาสระบุรีเขต ๑ 
 การเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
 ป.๑-ป.๓ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   

 ๓. รางวัลแม่พิมพ์ผู้สร้างชาติ  นิตยสารวิชาชีพสู่ความส าเร็จ 
 สร้างสรรค์ความดี เพ่ือศักดิ์ศรี  
   

๓. นายเรืองศักดิ์  ทีคะ ๑. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล 
เกียรติบัตรเหรียญเงินกิจกรรมการ 
แข่งขันแอโรบิก ระดับชั้น ป.๑ -  
ป.๖ 

ส านักงานคณะกรรมการ 
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวง 
ศึกษาธิการ งานศิลปหัตถกรรม 
นักเรียนภาคกลางและภาค 
ตะวันออก ครั้งที่ ๖๔  ปีการ 
ศึกษา ๒๕๕๗ จังหวัดนนทบุรี 
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๒๓ 

 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห ้ จังหวัดสระบุรี 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
 ๒. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ  ประถมศึกษาสระบุรีเขต ๑ 
 กิจกรรมการแข่งขันแอโรบิก งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
 ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   

๔. นายเปรม  ร้อยต๊ะ ๑. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล ส านักงานคณะกรรมการ 
 เกียรติบัตรเหรียญเงินกิจกรรมการ ส านักงานคณะกรรมการ 
 แข่งขันแอโรบิก ระดับชั้น ป.๑ -  ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวง 
 ป.๖ ศึกษาธิการ งานศิลปหัตถกรรม 
  นักเรียนภาคกลางและภาค 
  ตะวันออก ครั้งที่ ๖๔  ปีการ 
   

 ๒. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ  ประถมศึกษาสระบุรีเขต ๑ 
 กิจกรรมการแข่งขันแอโรบิก งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
 ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   

๕. นางสาวรุจิรา  พวงทอง ๑. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล ส านักงานคณะกรรมการ 
 เกียรติบัตรเหรียญเงินกิจกรรมการ ส านักงานคณะกรรมการ 
 แข่งขันแอโรบิก ระดับชั้น ป.๑ -  ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวง 
 ป.๖ ศึกษาธิการ งานศิลปหัตถกรรม 
  นักเรียนภาคกลางและภาค 
  ตะวันออก ครั้งที่ ๖๔  ปีการ 
   

 ๒. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ  ประถมศึกษาสระบุรีเขต ๑ 
 กิจกรรมการแข่งขันแอโรบิก งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
 ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   

๖. นางฉัตรนภา  สุเกต ุ ๑. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล ส านักงานคณะกรรมการ 
 เกียรติบัตรเหรียญเงินกิจกรรมการ ส านักงานคณะกรรมการ 
 แข่งขันแอโรบิก ระดับชั้น ป.๑ -  ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวง 
 ป.๖ ศึกษาธิการ งานศิลปหัตถกรรม 
  นักเรียนภาคกลางและภาค 
  ตะวันออก ครั้งที่ ๖๔  ปีการ 
   
   
   



รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

๒๔ 

 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห ้ จังหวัดสระบุรี 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
 ๒. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ  ประถมศึกษาสระบุรีเขต ๑ 
 กิจกรรมการแข่งขันแอโรบิก งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
 ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   

๗. นางสาวกรกนก  บัวศิลา ๑. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ระดับเหรียญทองกิจกรรมการ ประถมศึกษาสระบุรีเขต ๑ 
 แข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
 หญิง ป.๑-๖ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   

 ๒. รางวัลแม่พิมพ์ผู้สร้างชาติ  นิตยสารวิชาชีพสู่ความส าเร็จ 
 สร้างสรรค์ความดี เพ่ือศักดิ์ศรี  
 ครูไทย  
   

๘. นางวันวิสา  บุญใจ ๑. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ ประถมศึกษาสระบุรีเขต ๑ 
 อันดับ ๑ กิจกรรมการประกวด งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
 มารยาทไทย ระดับชั้น ป.๑-ป.๓ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   

 ๒. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ระดับเหรียญทองรองชนะเลิศ ประถมศึกษาสระบุรีเขต ๑ 
 อันดับ ๒ กิจกรรมการประกวด งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
 มารยาทไทยระดับชั้น ป.๔-ป.๖ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   

๙. นางสาวศิริวรรณ์  ศรีอ าพล ๑. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ ประถมศึกษาสระบุรีเขต ๑ 
 อันดับ ๑ กิจกรรมการประกวด งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
 มารยาทไทย ระดับชั้น ป.๑-ป.๓ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   

 ๒. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ระดับเหรียญทองรองชนะเลิศ ประถมศึกษาสระบุรีเขต ๑ 
 อันดับ ๒ กิจกรรมการประกวด งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
 มารยาทไทย ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   

 ๓. รางวัลแม่พิมพ์ผู้สร้างชาติ  นิตยสารวิชาชีพสู่ความส าเร็จ 
 สร้างสรรค์ความดี เพ่ือศักดิ์ศรี  
 ครูไทย  
   
   



รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

๒๕ 

 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห ้ จังหวัดสระบุรี 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
๑๐. นายต่อศักดิ ์ เทศแก่น ๑. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ ประถมศึกษาสระบุรีเขต ๑ 
 อันดับที่ ๑ กิจกรรมการแข่งขันการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ระดับชั้น ป.๔-ป.๖  

   

 ๒. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ ประถมศึกษาสระบุรีเขต ๑ 
 แข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
 ปะติดระดับชั้น ป.๑-ป.๓ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   

 ๓. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ ประถมศึกษาสระบุรีเขต ๑ 
 แข่งขันการวาดภาพระบายสีระดับ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
 ชั้น ป.๔-ป.๖ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   

๑๑.นายสุภี  เบ้าทอง ๑. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ ประถมศึกษาสระบุรีเขต ๑ 
 อันดับที่ ๑ กิจกรรมการแข่งขันการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ระดับชั้น ป.๔-ป.๖  
   

 ๒. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ ประถมศึกษาสระบุรีเขต ๑ 
 แข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
 ปะติดระดับชั้น ป.๑-ป.๓ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   

๑๒. นางสาวคนึงนิจ  ไพรอุบล ๑. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ระดับเหรียญทอง กิจกรรมวาด ประถมศึกษาสระบุรีเขต ๑ 
 ภาพระบายสีด้วยสีเทียน ระดับ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
 ปฐมวัย ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   
 ๒. รางวัลแม่พิมพ์ผู้สร้างชาติ  นิตยสารวิชาชีพสู่ความส าเร็จ 
 สร้างสรรค์ความดี เพ่ือศักดิ์ศรี  
 ครูไทย  
   
   



รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

๒๖ 

 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห ้ จังหวัดสระบุรี 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
๑๓. นางสาวนรินทิพย์  
ไม้ประเสริฐ 

๑. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรีเขต ๑ 

 อันดับที่ ๑ กิจกรรมการแข่งขันร้อง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
 เพลงไทยลูกทุ่งชาย ระดับชั้น  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ป.๑-๖  
   

๑๔.นางสาวนันทพร ครองบุญ - ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ระดับเหรียญทองรองชนะเลิศ ประถมศึกษาสระบุรีเขต ๑ 
 อันดับที่ ๑ กิจกรรมการเล่านิทาน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
 คุณธรรมระดับชั้น ป.๔-ป.๖ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   

๑๕.นางสาวสุพัฒนา  ศิริบุญ - ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ระดับเหรียญทองรองชนะเลิศ ประถมศึกษาสระบุรีเขต ๑ 
 อันดับที่ ๑กิจกรรมการประกวด งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
 เพลงคุณธรรมระดับชั้น ป.๑-ป.๓ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 และระดับชั้นป.๔-ป.๖  
   

๑๖.นางพีรดา  ชูแสง - ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ระดับเหรียญทองรองชนะเลิศ ประถมศึกษาสระบุรีเขต ๑ 
 อันดับที่ ๑ กิจกรรมการประกวด งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
 เพลงคุณธรรมระดับชั้น ป.๑-ป.๓ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   

๑๗.นางวัชรีวรรณ  แสงทอง - ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ระดับเหรียญทองรองชนะเลิศ ประถมศึกษาสระบุรีเขต ๑ 
 อันดับที่ ๑ กิจกรรมการประกวด งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
 เพลงคุณธรรมระดับชั้น ป.๔-ป.๖ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   

๑๘. นางสาวจีรพร  จันทวงษ์ ๑. รางวัลครูดีเด่น 
สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัด

สระบุรี 
   

๑๙.นางเนตรชนก  ดวงจันทร์ - รางวัลแม่พิมพ์ผู้สร้างชาติ  นิตยสารวิชาชีพสู่ 
 สร้างสรรค์ความดี เพ่ือศักดิ์ศรี ความส าเร็จ 
 ครูไทย  
   

๒๐.นายเทิดศักดิ ์ นาถาดทอง - รางวัลแม่พิมพ์ผู้สร้างชาติ  นิตยสารวิชาชีพสู่ 
 สร้างสรรค์ความดี เพ่ือศักดิ์ศรี ความส าเร็จ 
 ครูไทย  
   



รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

๒๗ 

 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห ้ จังหวัดสระบุรี 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน   
๑. เด็กชายจีรภัทร  อรุณเพ็ง - รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน ส านักงานคณะกรรมการ 
 Spelling Bee ระดับประถมศึกษา การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 งานแข่งขันโครงงานและทักษะทาง กระทรวงศึกษาธิการ 
 วิชาการนักเรียน วิจัยครูและ โรงเรียนจุฬาภรณราช- 
 บุคลากรทางการศึกษาในเขต วิทยาลัยลพบุรี (โรงเรียน 
 จังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี วิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 
 พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง  
 ชัยนาท และอุทัยธานี  
 "ChulabhornLopburi Science  
 Fair ๒๐๑๔"  
   

 ๒. เด็กชายวัชชริพันธ์  หมื่นศรี - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ส านักงานคณะกรรมการ 
  การแข่งขันเล่านิทาน (Story  การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  Telling) ระดับประถมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
  งานแข่งขันโครงงานและทักษะทาง โรงเรียนจุฬาภรณราช- 
  วิชาการนักเรียน วิจัยครูและ วิทยาลัยลพบุรี (โรงเรียน 
  บุคลากรทางการศึกษาในเขต วิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 
  จังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี  
  พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง  
 ชัยนาท และอุทัยธานี  
  "ChulabhornLopburi Science  
  Fair ๒๐๑๔"  
   

๓. เด็กหญิงอาทิตยา น้อยอ าไพ - รางวลัรองชนะเลิศอันดับ ๑การแข่งขัน ส านักงานคณะกรรมการ 
  อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ระดับ การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  ประถมศึกษางานแข่งขันโครงงาน กระทรวงศึกษาธิการ 
  และทักษะทางวิชาการนักเรียน วจิัย โรงเรียนจุฬาภรณราช- 
  ครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขต วิทยาลัยลพบุรี (โรงเรียน 
  จังหวัดลพบุรี สิงห์บุร ีสระบุรี วิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 
  พระนครศรีอยุธยา อ่างทองชัยนาท  
  และอุทัยธาน ี  
  "ChulabhornLopburi Science  
 Fair ๒๐๑๔"  
   
   



รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

๒๘ 

 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห ้ จังหวัดสระบุรี 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
๔. เด็กชายเตชิต  จุลอ าพันธุ์ ๑. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ส านักงานคณะกรรมการ 
 การแข่งขันการขับร้องเพลง การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ลูกทุ่งชายระดับประถมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
 งานแข่งขันโครงงานและทักษะทาง โรงเรียนจุฬาภรณราช- 
 วิชาการนักเรียน วิจัยครูและ วิทยาลัยลพบุรี (โรงเรียน 
 บุคลากรทางการศึกษาในเขต วิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 
 จังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี  
 พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง  
 ชัยนาท และอุทัยธานี  
 "ChulabhornLopburi Science  
 Fair ๒๐๑๔"  
   

 ๒. รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 อันดับที่ ๑ การแข่งขันขับร้อง ประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ 
 เพลงไทยลูกทุ่งชายระดับชั้น   
 ป.๑ -๖  
   

๕. เด็กหญิงญาดาวดี  กุมภีพงษ์ ๑. รางวัลเกียรติบัตรระดับ ส านักงานคณะกรรมการการ 
 เหรียญทองการประกวดเล่านิทาน ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวง 
 คุณธรรมระดับชั้น  ป.๑ – ๓ ศึกษาธิการ 
 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาค  
 กลางและภาคตะวันออกครั้งที่ ๖๔  
 ปีการศึกษา ๒๕๕๗  จังหวดันนทบุรี  
   

 ๒. รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ 
 ระดับชั้น ป.๑ - ๓  
   

๖. เด็กหญิงธัญญาศิร ิ            
    ทิพย์บรรจง 

- รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ  
การแข่งขันแอโรบิกระดับชั้น 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ 

๗. เด็กหญิงวิจิตรา  พ่ึงค า ป. ๑ - ๖  
๘. เด็กหญิงโญทกา  ศรีระสา   
๙. เด็กหญิงกนกพร  สุขเกษม    
๑๐.เด็กหญิงเบญจรัตน์ 
     จันทร์วงษ ์

   

๑๑.เด็กหญิงพรนันท ์สุขเสนาะ    
   



รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

๒๙ 

 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห ้ จังหวัดสระบุรี 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
๑๒.เด็กหญิงชญาภรณ์ วงศ์มณี   
๑๓.เด็กหญิงญาธิดา สุกสาย   
๑๔.เด็กหญิงสุชานาถ  บัวเจริญ   
๑๕.เด็กหญิงนฤภร                
    พินจงสกุลดิษฐ 

  

๑๖.เด็กหญิงสุณภา  ทองสุข   
๑๗.เด็กหญิงภาณิศา กรองทอง   
๑๘.เด็กหญิงนันท์นภัส 
     เพ็งชะตา 

   

๑๙.เด็กหญิงนภัสกร  มีสิงห์    
๒๐.เด็กหญิงธมนวรรณ  วาโย    
   

๒๑.เด็กหญิงพรปวีณ ์ดูสัจธรรม - รางวัลเหรียญทอง การวาดภาพ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ด้วยสีเทียน ระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ 
   

๒๒.เด็กหญิงสุชัญญา รีเรืองชัย - รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๒๓.เด็กหญิงรัชฎาพร  สายสอน อันดับ๑การประกวดเพลงคุณธรรม ประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ 
๒๔.เด็กหญิงปิยะฉัตร  รางวงษ์ ระดับชั้น ป.๑ - ๓  
๒๕.เด็กหญิงต้องจิต  หมื่นศรี   
๒๖.เด็กหญิงวรรณภรณ์ ดีศรี   
   

๒๗.เด็กหญิงวชิรวรรณ มานะ - รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๒๘.เด็กหญิงมณชญา  ค าโฉม อันดับ๑การประกวดเพลงคุณธรรม ประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ 
๒๙.เด็กหญิงสไบทิพย์  การเร็ว ระดับชั้น ป.๔ – ๖  
๓๐.เด็กหญิงธัญชนก   
     ทองรัตนะ 

  

๓๑.เด็กหญิงสุดารัตน์ 
     หมื่นสท้าน 

  
   

๓๒.เด็กหญิงณิชาภัทร โพธิ์เพ็ญ - รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  อันดับ ๑การประกวดเล่านิทาน ประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ 
 คุณธรรมระดับชั้น ป.๔- ๖  
   

๓๓.เด็กหญิงพรพรรณ สินนอก - รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๓๔.เด็กชายภูริณัฐ  ครองบุญ อันดับ ๑การประกวดมารยาทไทย ประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ 
 ระดับชั้น ป.๑ - ๓  
   



รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

๓๐ 

 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห ้ จังหวัดสระบุรี 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
๓๕.เด็กหญิงณัฏฐธิดา 
    อ่อนละเอียด 

๑. รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับ ๒ การประกวดมารยาทไทย 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ 

 ระดับชั้น ป.๔ - ๖  
   

 ๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 การแข่งขันเปตองประเภททีมคู่ ประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ 
 (หญิง) รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ปี  
   

 ๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๒ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 การแข่งขันเปตองประเภททีมหญิง ประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ 
 รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ปี  
   

๓๖.เด็กชายภูรินทร์ พ่วงภิญโญ ๑. รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 อันดับ ๒ การประกวดมารยาทไทย ประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ 
 ระดับชั้น ป.๔ - ๖  
   

 ๒. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 กีฬาเซปักตะกร้อ ประเภททีมชาย ประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ 
 รุ่นอายุไม่เกิน๑๒ ปี  
   

 ๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 การแข่งขันกรีฑาวิ่งกระโดดไกล ประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ 
 ชายรุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี  
   

 ๔. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๒ จังหวัดสระบุรี 
 การแข่งขันกีฬาฟุตซอล ชาย  
 รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ปี "สระบุรีเกมส์"  
 ครั้งที่ ๑๒  
   

๓๗.เด็กหญิงรุ่งนภา ศรแก้ว - รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๓๘.เด็กหญิงวรรณกานต์ 
    วงศานิล 

การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด
ระดับชั้น ป.๑ -๓ 

ประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ 

   

๓๙.เด็กหญิงจุฑาลักษณ์ 
     ร่วมชาต ิ

- รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ การแข่งขันการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ 

๔๐.เด็กหญิงสมิตา  ค านึงผล สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด  
 ระดับชั้น ป.๔ -๖  
   
   



รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

๓๑ 

 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห ้ จังหวัดสระบุรี 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
๔๑.เด็กหญิงวรรณพร 
    ปทุมมาลย์ 

- รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน 
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ 

  ระดับชั้นป. ๑ -๖  
   

๔๒.เด็กหญิงสิรินทิพย ์แจ่มนาม - รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  อันดับ ๑ การแข่งการพูดภาษาจีน ประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ 
 ระดับชั้นป.๔-๖  
   

๔๓.เด็กชายศักดิพงศ์ 
    วิศรุตพันธุ์ 

- รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ 

๔๔.เด็กหญิงธนภรณ์  อรุณเพ็ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่อง  
 ทางการเรียนรู้ระดับชั้น ป. ๑ - ๖  
   

๔๕.เด็กชายภูฤทธิ์  สีเศษ ๑. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 กีฬาเซปักตะกร้อ ประเภททีมชาย ประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ 
 รุ่นอายุไม่เกิน๑๒ ปี จังหวัดสระบุรี 
   

 ๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๒  
 การแข่งขันกีฬาฟุตซอล ชาย  
 รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ปี "สระบุรีเกมส์"  
 ครั้งที่ ๑๒  
   

๔๖.เด็กชายชนม์ชนก 
     ชาญเกษม 

๑. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน
กีฬาเซปักตะกร้อ ประเภททีมชาย 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ 

 รุ่นอายุไม่เกิน๑๒ ปี จังหวัดสระบุรี 
   

 ๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๒  
 การแข่งขันกีฬาฟุตซอล ชาย  
 รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ปี "สระบุรีเกมส์"  
 ครั้งที่ ๑๒  
   

๔๗.เด็กชายจักรพรรดิ์ 
    เทียนช้าง 

๑.รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน
กีฬาเซปักตะกร้อ ประเภททีมชาย 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ 

 รุ่นอายุไม่เกิน๑๒ ปี  
   

 ๒.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 การแข่งขันกรีฑาวิ่ง ๑๐๐ เมตร ประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ 
 ชายรุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี  
   



รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

๓๒ 

 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห ้ จังหวัดสระบุรี 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
 ๓.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๒ จังหวัดสระบุรี 
 การแข่งขันกีฬาฟุตซอล ชาย  
 รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ปี "สระบุรีเกมส์"  
 ครั้งที่ ๑๒  
   

๔๘.เด็กชายธนพล  โล่ห์เงิน ๑. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 กีฬาเซปักตะกร้อ ประเภททีมชาย ประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ 
 รุ่นอายุไม่เกิน๑๒ ปี  
   

 ๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 การแข่งขันกรีฑาวิ่ง ๘๐ เมตร ประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ 
 ชายรุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี  
   

 ๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๒ จังหวัดสระบุรี 
 การแข่งขันกีฬาฟุตซอล ชาย  
 รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ปี "สระบุรีเกมส์"  
 ครั้งที่ ๑๒  
   

๔๙.เด็กชายณภัทร  พริ้งเพลิด - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๒ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  การแข่งขันเปตอง ประเภทเดี่ยว ประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ 
 รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ปี  
   

๕๐.เด็กชายธนภัทร  หมั่นพันธุ์ ๑. รางวัลชนะเลิศ การ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 แข่งขันเปตองประเภททีมชายรุ่น ประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ 
 อายุไม่เกิน ๑๒ปี  
   

 ๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 การแข่งขันเปตองประเภททีมคู่ ประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ 
 (ชาย) รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ปี  
   

๕๑.เด็กชายกิตติพัฒน์ 
     อยู่จ าเนียร 

๑. รางวัลชนะเลิศ การ 
แข่งขันเปตองประเภททีมชายรุ่น 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ 

 อายุไม่เกิน ๑๒ปี  
   

 ๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 การแข่งขันเปตองประเภททีมคู่ ประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ 
 (ชาย) รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ปี  
   
   



รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

๓๓ 

 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห ้ จังหวัดสระบุรี 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
๕๒.เด็กชายก้องภพ 
    สถิรวัฒนากร 

๑. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน 
เปตองประเภททีมชายรุ่นอายุไม่ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ 

 เกิน๑๒ปี  
   

๕๓.เด็กหญิงนิศาชล  เกษค า ๑. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 การแข่งขันเปตองประเภททีมคู่ ประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ 
 (หญิง) รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ปี  
   

 ๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 การแข่งขันกรีฑาวิ่ง ๑๐๐ เมตร ประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ 
 หญิงรุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี  
   

 ๓. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 กรีฑายืนกระโดดไกลหญิงรุ่นอายุ  ประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ 
 ไม่เกิน ๑๒ ปี  
   

 ๔. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๒ จังหวัดสระบุรี 
 การแข่งขันยืนกระโดดไกลหญิง  
 รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ปี"สระบุรีเกมส์"  
 ครั้งที่ ๑๒  
   

๕๔.เด็กหญิงณัฐธิดา หอมจันทร์ ๑. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๒ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๕๕.เด็กหญิงณญาดา พันบุญตา การแข่งขันเปตองประเภททีมหญิง ประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ 
 รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ปี  
   

๕๖.เด็กชายชัยยศ ศรีชัย ๑. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๒ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 การแข่งขันเทเบิลเทนนิส ประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ 
 ประเภทชายคู่รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ปี  
   

 ๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๒ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 การแข่งขันเทเบิลเทนนิส ประเภท ประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ 
 ชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ปี  
   

๕๗.เด็กชายศุภวิชญ์ ชูธรรม ๑. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๒ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 การแข่งขันเทเบิลเทนนิส ประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ 
 ประเภทชายคู่รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ปี  
   
   
   



รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

๓๔ 

 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห ้ จังหวัดสระบุรี 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
 ๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๒ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 การแข่งขันเทเบิลเทนนิส ประเภท ประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ 
 ชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ปี  
   

๕๘.เด็กชายเตวิช  ณรงค์
เปลี่ยน 

๑. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  การแข่งขันกรีฑา วิ่ง ๖๐ เมตร ประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ 
 ชายรุ่นอายุไม่เกิน ๑๐ ปี  
   

 ๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๒ จังหวัดสระบุรี 
 การแข่งขันกีฬาฟุตซอล ชาย  
 รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ปี "สระบุรีเกมส์"  
 ครั้งที่ ๑๒  
   

๕๙.เด็กชายณฐกร  แหนงใหม่ - รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกรีฑา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  วิ่ง ๘๐ เมตร ชายรุ่นอายุไม่เกิน  ประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ 
  ๑๐ ปี  
   

๖๐.เด็กชายพิพรรช  จันทวงษ์ ๑. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  กรีฑาวิ่ง ๑๐๐ เมตร ชายรุ่นอายุ ประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ 
 ไม่เกิน๑๐ ปี  
   

 ๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๒ จังหวัดสระบุรี 
 การแข่งขันกีฬาฟุตซอล ชาย  
  รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ปี "สระบุรีเกมส์"  
  ครั้งที่ ๑๒  
   

 ๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จังหวัดสระบุรี 
 การแข่งขันวิ่ง ๘๐ เมตร ชาย  
  รุ่นอายุไม่เกิน ๑๐ปี"สระบุรีเกมส์"  
  ครั้งที่ ๑๒  
   

๖๑.เด็กชายณปภัช  แก้วปรีชา ๑.รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกรีฑา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ยืนกระโดดไกลชายรุ่นอายุไม่เกิน ประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ 
 ๑๐ ปี  
   

๖๒.เด็กชายอภิภู  จันทวงษ์ - รางวลัรองชนะเลิศอันดับ๒การแข่งขัน จังหวัดสระบุรี 
 กีฬาฟุตซอล ชายรุน่อายุไม่เกิน ๑๒ปี  
 "สระบุรีเกมส์"ครั้งที ่๑๒  



รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

๓๕ 

 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห ้ จังหวัดสระบุรี 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
๖๓.เด็กหญิงนภัสรา  มีเมฆ ๑. ได้รับรางวัลที่๕ ระดับจังหวัด ชมรมพุทธศาสตร์สากล 
  (จังหวัดสระบุรี) ระดับประถม ในอุปถัมภ์สมเด็จ 
  ศึกษาตอนปลายโครงการตอบ พระมหารัชมังคลาจารย์ 
  ปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า"   
 ครั้งที่ ๓๓  
   

๖๔.เด็กหญิงธฤษวรรณ 
     สุขเกษม 

๑. ได้รับรางวัลที่๑๐ ระดับจังหวัด
(จังหวัดสระบุรี) ระดับประถม 

ชมรมพุทธศาสตร์สากล 
ในอุปถัมภ์สมเด็จพระ 

  ศึกษาตอนต้น  โครงการตอบ มหารัชมังคลาจารย์ 
 ปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า"   
 ครั้งที่ ๓๓  
 
(รางวัลให้ใส่ดังนี้ระดับเขตพื้นที่ใส่ล าดับที่ ๑  สูงกว่าระดับเขตใส่ระดับ ๑, ๒และ ๓ หากเป็น
รายการเดียวกันให้ใส่รางวัลสูงสุดเท่านั้น) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๑.๒ งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จ 



รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

๓๖ 

 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห ้ จังหวัดสระบุรี 
 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/ 
เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๑ ๕. โครงการลูก 
บุญเกื้อมารยาท
งาม 
- กิจกรรมผู้น า
มารยาทงาม 
- กิจกรรมครู
ต้นแบบมารยาท 

- ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ มี
สุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพของตน 
- ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ มี
ความร่าเริงแจ่มใส มี
ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง 
- ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ มี
ความมั่นใจและกล้า
แสดงออก 
- ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ 
ควบคุมตนเองได้
เหมาะสมกับวัย 
- ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ 
ชื่นชมศิลปะ ดนตรีการ
เคลื่อนไหวและรัก
ธรรมชาติ 
- ผู้เรียนร้อยละ๘๕ 
ประพฤติตนตาม
วัฒนธรรมไทยและ
ศาสนาที่ตนนับถือ 
 

๑. เสนอเพ่ือขออนุมัติ
โครงการต่อผู้บริหาร 
๒. ประชุมแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการ 
๓. ประสานงานกับฝ่าย
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
๔.จัดท ากิจกรรมตาม
โครงการ 
- จัดอบรมมารยาทไทย
แก่ครูผู้สอนในแต่ละปี
การศึกษา 
- จัดอบรมมมารยาทไทย
แก่นักเรียนระดับโรงเรียน
ในแต่ละปีการศึกษา 
- จัดอบรมมารยาทไทยใน
ระดับชั้นเรียน 
๕. ประเมินความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
๖. สรุปผลการปฏิบัติ
กิจกรรม 
๗. รายงานผล 

- ผู้เรียนทุกคนมีสุขนิสัย
ในการดูแลสุขภาพของตน 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๓.๓๓ 
มีความร่าเริงแจ่มใส มี
ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มี
ความมั่นใจและกล้า
แสดงออก 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ 
ควบคุมตนเองได้
เหมาะสมกับวัย 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๖.๖๗ 
ชื่นชมศิลปะ ดนตรีการ
เคลื่อนไหวและรัก
ธรรมชาติ 
- ผู้เรียนร้อยละ๙๓.๓๔
ประพฤติตนตาม
วัฒนธรรมไทยและศาสนา
ที่ตนนับถือ 
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๓๗ 

 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห ้ จังหวัดสระบุรี 
 

๑๒. ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีท่ีผ่านมา  
 ๑๒.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย      *  ให้บันทึกระดับคุณภาพ เช่น พอใช้  ดี ....ตามผลประเมิน 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา  ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

ด้านคุณภาพเด็ก      
มาตรฐานท่ี ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย      

มาตรฐานท่ี ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ      

มาตรฐานท่ี ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม      

มาตรฐานท่ี ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา      

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา      
มาตรฐานท่ี ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมี            

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
     

มาตรฐานท่ี ๖ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

     

มาตรฐานท่ี ๗ แนวการจัดการศึกษา      

มาตรฐานท่ี ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ  สถานศึกษา
ตาม 
ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

    
 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้      
มาตรฐานท่ี ๙ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา

เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
     

มาตรฐานด้านอัตลักษณข์องสถานศึกษา      
มาตรฐานท่ี ๑๐  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาปรัชญา 

วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย 
   

 
 

มาตรฐานท่ี ๑๑  การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูป
การศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

   
 

 

มาตรฐานที่สถานศกึษาเพ่ิมเติม      
มาตรฐานที่ ……. ด้านมาตรการส่งเสริม      
 
๑๒.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   *  ให้บันทึกระดับคุณภาพ เช่น พอใช้  ดี ....ตามผลประเมิน 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา 
ระดบัคณุภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 
มาตรฐานด้านคณุภาพผู้เรียน      
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ      

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคณุธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์      

มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
                     รักเรียนรู้ และพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

    
 

มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ คดิ
สร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปญัหาได้อย่างมีสตสิมเหตผุล     

 

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร      
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๓๘ 

 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห ้ จังหวัดสระบุรี 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา 
ระดบัคณุภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถ 
                   ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติทีด่ีต่ออาชีพสุจรติ 

     

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา      
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏบิัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกดิประสิทธิผล 

    
 

 

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา 
ระดบัคณุภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา      
มาตรฐานที่  ๘  ผู้บริหารปฏิบตัิงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างม ี
                   ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

    
 

มาตรฐานที่ ๙  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน 
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

    
 

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้  
                     และกิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบดา้น 

     

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ 
                     ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ    

 
 

มาตรฐานที่ ๑๒  สถานศึกษามีการประกันคณุภาพภายในของ 
                      สถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

   
 

 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้      
มาตรฐานที่ ๑๓  สถานศึกษามีการสรา้ง ส่งเสริม สนับสนุน ให้

สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
     

มาตรฐานด้านอัตลักษณข์องสถานศึกษา      
มาตรฐานที่ ๑๔  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม  
                     วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 

     

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม      
มาตรฐานที่ ๑๕   การจดักิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการ

ปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสรมิสถานศึกษา
ให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 
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๓๙ 

 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห ้ จังหวัดสระบุรี 
 

 

๑๓. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกที่ผ่านมา (รอบสองหรือรอบสาม) 

       ๑๓.๑  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม   
 โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศ.รอบสาม  

เมื่อวันที่ ๔ – ๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ผลการประเมินคุณภาพภายนอก ของสถานศึกษา  มีการ
ประเมิน  ๓ กลุ่มตัวบ่งชี้ คือ กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 
ซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเป็นตารางดังต่อไปนี้ 

  ๑๓.๑.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒ – ๕ ปี) น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนนท่ีได ้ ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านรา่งกายสมวัย ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบงช้ีที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสงัคมสมวัย ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบงช้ีที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวยั ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 

ตัวบงช้ีที่ ๕ เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 

ตัวบงช้ีที่ ๖ ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรยีนรู้ที่เน้นเด็กเปน็
ส าคัญ 

๓๕.๐๐ ๓๔.๐๐ 
ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

๑๕.๐๐ ๑๓.๕๐ 
ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๘ ประสิทธิผลของระบบการประกันคณุภาพภายใน ๕.๐๐ ๔.๘๒ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ ์    
ตัวบ่งช้ีที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลตุามปรัชญา ปณิธาน วิสยัทัศน์ พันธกิจ 
               และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจดุเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ

สถานศึกษา 
๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐ ๙๗.๙๒ ดีมาก 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาปฐมวัย (๓ – ๕ ปี) ประเภทโรงเรียน  
                ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา......๙๗.๙๒......คะแนน  
                    มีคุณภาพระดับ.......ดีมาก................       
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๔๐ 

 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห ้ จังหวัดสระบุรี 
 

 

 

 

 

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาประเภทโรงเรียน 
                    ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี ตั้งแต่ ๘๐ คะแนนข้ึนไป        ใช่         ไม่ใช่ 
                    มีตัวบ่งช้ีที่ได้ระดับดีขึ้นไป ๑๐ ตัวบ่งช้ี จาก ๑๒ ตัวบ่งช้ี          ใช่       ไม่ใช่ 
                    ไม่มีตัวบ่งช้ีใดท่ีมีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน         ใช่      ไม่ใช่         
 

ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒ – ๕ ปี) 
                     สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา           ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

 
จุดเด่น 
 ด้านผลการจัดการศึกษา 
 โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้ อวิทยา ประกอบด้วยผู้บริหาร ครู  บุคลากรทางศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษา  มีการจัดองค์กรโครงสร้างการบริหารงาน ๔ ด้าน คือ  การบริหารงาน
วิชาการ  การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคลากร และการบริหารงานทั่วไป  การมอบหมายให้
ครูและบุคลากรรับผิดชอบงานทุกด้าน  ใช้ระบบการบริหารคุณภาพ (PDCA)  เป็นเครื่องมือในการ
บริหารสถานศึกษา  สถานศึกษาได้จัดท าโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย
สมวัย  เด็กได้รับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์  มีการออกก าลังกายด้วยการเต้นแอโรบิคประกอบ
เพลง  การดูแลสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์ แข็งแรง  ด้านอารมณ์และจิตใจมีกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม
และมารยาท  เด็กได้รับการฝึกมารยาทไทย  และเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา  และด้านสังคม
สมวัยเด็กสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  และสติปัญญา  ครูจัดประสบการณ์  โดยใช้
กิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม  ทุกหน่วยการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้และปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน
อย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป  มีผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา  
ปณิธาน/วิสัยทัศน์  พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษาโดยการก าหนดเป็นอัตลักษณ์  
เด็กมีวิชาการดี มีคุณธรรม มีผลพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษาการส่งเสริมความเป็นไทยและมีผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษาโครงการปรับปรุงขยายสนามเด็กเล่น โครงการปรับปรุงแก้ไขปัญหาห้องน้ าห้องส้วมไม่
เพียงพอ 
 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้  ความสามารถในการบริหารงานตามภารกิจของสถานศึกษา
ในระดับปฐมวัยครอบคลุมงานทั้ง ๔ งานตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา  มี
คณะกรรมการอ านวยการโรงเรียนและคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  ที่มีความรู้และประสบการณ์   
สถานศึกษามีการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกอาคารเอ้ือต่อการเรียนรู้ สะอาด 
สวยงาม  ถูกสุขลักษณะ 
  
 
 
 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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๔๑ 
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 ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  ให้เด็กได้พัฒนาการด้าน
ร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ  ด้านสังคมได้เหมาะสม  ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางบวกกับเด็กและ
ครอบครัว  และส่งเสริมการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็ก 
 ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายใน ๑๑ มาตรฐานของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ระดับปฐมวัยมีการประเมินตนเองทุกปีอย่างต่อเนื่อง  ได้รับการประเมินจากหน่วยงานต้นสังกัดและ
จัดท ารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและต่อสาธารณชน 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 ด้านผลการจัดการศึกษา 
 เด็กได้รับพัฒนาการด้านสติปัญญาผ่านกิจกรรมแบบบูรณาการ  ให้เด็กเล่นและลงมือ
กระท าเป็นรายบุคคล  กลุ่มเล็ก กลุ่มใหญ่ ขาดความต่อเนื่อง 
 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 ผู้บริหารต้องจัดให้มีพ้ืนที่ห้องส าหรับจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับจ านวนเด็กเนื่องจาก
จ านวนเด็กเพ่ิมขึ้น  และควรประสานความร่วมมือกับหน่วยภาครัฐในเรื่องความปลอดภัยในการข้าม
ถนน  และก าหนดมาตรการป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก 
 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ครูขาดความต่อเนื่องในการจัดกิจกรรมบูรณาการเป็นรายบุคคล กลุ่มเล็ก กลุ่มใหญ่ โดย
เด็กได้ลงมือกระท าเพ่ือพัฒนาความคิดรวบยอดน าไปสู่ทักษะกระบวนการคิด 
 ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในควรจัดให้มีการประชุม  ติดตามและบันทึก
รายงานการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสม่ าเสมออย่างต่อเนื่องโดยยึดกรอบการประกันคุณภาพ
ภายในตามกฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๕๓  
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
          ๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 
 เด็กควรได้รับการพัฒนาด้านสติปัญญา  โดยส่งเสริมเด็กได้เล่นและการลงมือกระทะเป็น
รายบุคคล กลุ่มเล็ก กลุ่มใหญ่เ พ่ือพัฒนาความคิดรวบยอด  และทักษะเกี่ยวกับคณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์  ภาษา สังคม ดนตรี  กีฬา ที่เหมาะสมกับบริบทวัฒนธรรมของเด็ก 
          ๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 ผู้บริหารควรจัดให้มีห้องเรียนส าหรับปฐมวัย  ให้มีความเหมาะสมกับพ้ืนที่ห้องส าหรับ
กิจกรรมไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ ตารางเมตรต่อเด็ก ๑ คน 
          ๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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๔๒ 
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 ครูควรส่งเสริมให้เด็กสืบค้นข้อมูล  ส ารวจ  และตั้งค าถามเพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่ง
ต่างๆ รอบตัวมีกิจกรรมการเรียนแบบบูรณาการให้มากขึ้น  มีการวางแผนจัดระบบการประเมิน
พัฒนาการเด็กที่สอดคล้องกับมาตรฐาน  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
 
นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
(ถ้ามี) 

โครงการลูกบุญเกื้อมารยาทงาม 
 โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยาเปิดท าการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 
๖ ได้จัดท าโครงการลูกบุญเกื้อมารยาทงาม  เพ่ือปลูกฝังให้ผู้เรียนทุกคนมีมารยาทงามตั้งแต่การไหว้ การ
กราบการเดิน  การมีสัมมาคารวะ  การพูด  พบว่าผู้เรียน มีมารยาทงาม ยิ้ม ไหว้ ทักทาย มีมารยาทไทย
การเดิน  การยืน การนั่ง การเดินผ่านผู้ใหญ่เรียบร้อยสวยงาม มีน้ าใจ มีการท าบุญตักบาตรเนื่องในวัน
ส าคัญต่างๆ และการตักบาตรตอนเช้าทุกวันอังคาร  รับประทานขนมไทยไม่หวาน สัปดาห์ละ ๓ วัน  
การแต่งกายทุกวันศุกร์ มีการแต่งกายแบบไท-ยวน  และมีการละเล่นของเด็กไทย  เป็นการบ่งบอกถึง
ความเป็นคนไทยมีเอกลักษณ์ประจ าชาติไทย  ยึดมั่นในชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์  มีการด าเนินงาน
ตามกิจกรรมได้แก่  กิจกรรมผู้น ามารยาทงาม  กิจกรรมครูต้นแบบมารยาทงาม  กิจกรรมไหว้ครูและ
รับขวัญน้อง  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ  กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมและมารยาท  
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  กิจกรรมวันแห่งความส าเร็จ  และวันส าคัญอ่ืนๆ  ทางโรงเรียนได้ด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง เป็นที่ชื่นชมแก่ผู้ปกครองเป็นแบบอย่างที่ดีของสถานศึกษาอ่ืนได้
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๔๓ 
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  ๑๓.๑.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา  
 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาประถมศึกษา 
น้ าหนัก

(คะแนน) 
คะแนน 

ที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๑๐.๐๐ ๙.๙๒ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๘๔ ดีมาก 
ตัวบงช้ีที่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๙.๗๓ ดีมาก 
ตัวบงช้ีที่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น ๑๐.๐๐ ๙.๗๐ ดีมาก 
ตัวบงช้ีที่ ๕ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๑๑.๖๑ พอใช้ 
ตัวบงช้ีที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและ
ต้นสังกัด 

๕.๐๐ ๔.๘๑ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลกัษณ ์    
ตัวบ่งช้ีที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลตุามปรัชญา ปณิธาน / วสิัยทัศน์  
พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจดุเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชีม้าตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ 
สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน  
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการ 
ปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๙๐.๖๑ ดีมาก 
สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี ตั้งแต่ ๘๐ คะแนนข้ึนไป         ใช่             ไม่ใช่ 
สถานศึกษามีตัวบ่งช้ีที่ได้ระดับดีขึ้นไป ๑๐ ตัวบ่งช้ี จาก ๑๒ ตัวบ่งช้ี            ใช่            ไม่ใช่ 
ไม่มีตัวบ่งช้ีใดท่ีมีระดับคุณภาพต้องปรับปรุง หรือ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน           ใช่           ไม่ใช่         
 
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
                      สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา           ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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จุดเด่น 
 ด้านผลการจัดการศึกษา 
 ผู้เรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง เป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียนรู้จักบ าเพ็ญประโยชน์
และเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในและนอกสถานศึกษา  ไม่มีปัญหาเรื่องการปกครอง  
รู้จักดูแลตนเองปลอดจากปัญหาทางเพศ  ยาเสพติดและสิ่งมอมเมา  เนื่องจากผู้เรียนได้รับการส่งเสริม
ให้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง  มีสุขภาพจิตที่ดี  มีสุนทรียภาพ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความใฝ่
รู้  ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง  สามารถพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา  วิสัยทัศน์  ได้ก าหนดเป็นอัตลักษณ์  คือ
ผู้เรียนมีวิชาการดี  มีคุณธรรม  การก าหนดจุดเน้น  และจุดเด่นของสถานศึกษา  ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์สถานศึกษาคือการส่งเสริมความเป็นไทย 
 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้  ความสามารถในการบริหารงานตามภารกิจของสถานศึกษา
ในระดับประถมศึกษาครอบคลุมงานทั้ง ๔ งานได้แก่  ด้านงานวิชาการ  ด้านงานงบประมาณ  ด้าน
บริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป  มีคณะกรรมการอ านวยการโรงเรียนและคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน  ที่เข้มแข็งมีความรู้ 
ความสามารถจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา  สะอาด  สวยงาม  และถูกสุขลักษณะ 
เนื่องจากผู้บริหารให้ความส าคัญในการพัฒนาอาคารสถานที่  วิชาการ  บุคลากร  และผู้เรียน 
 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ครูได้รับการพัฒนาในวิชาที่สอนโดยเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า ๒๐ ชั่วโมง/ปี  มีการ
ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้  ประเมินการจัดการเรียนรู้  การประเมินแบบวัด  แบบทดสอบทุกภาค
เรียน  ส่วนใหญ่ สามารถจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญครบทั้ง ๘ ข้อ 
 ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายใน ๑๕ มาตรฐานของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ระดับประถมศึกษา  มีการประเมินตนเองทุกปีอย่างต่อเนื่อง  ได้รับการประเมินจากหน่วยงานต้นสังกัด
และจัดท ารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและต่อสาธารณชน 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
ด้านผลการจัดการศึกษา 
 ผู้เรียนต้องพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติ(O-NET) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  เนื่องจากมีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพต้องปรับปรุง
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับ
คุณภาพพอใช้ 
 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีโครงสร้างการบริหารงานทั้ง ๔ งาน  ควรเปิดโอกาสให้
คณะกรรมการอ านวยการโรงเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้มากขึ้น  เช่นเข้าร่วมก าหนด
โครงการ/กิจกรรมตามมาตรฐานการศึกษา 
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 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ครูควรพัฒนาวิธีสอน/เทคนิค  ให้มีความหลากหลาย  เช่น  การปฏิบัติจริง  การท า
โครงงาน  การส ารวจการให้ใบงาน  ใบความรู้และการใช้อินเทอร์เน็ตสืบค้นข้อมูล  และมีการเก็บ
ชิ้นงานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในควรจัดให้มีการประชุมและบันทึกรายงานการ
พัฒนาการประกันคุณภาพภายในสม่ าเสมออย่างต่อเนื่อง  โดยยึดกรอบการประกันคุณภาพภายในตาม
กฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๕๓  
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
          ๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 
 ผู้เรียนควรได้รับการฝึกทักษะการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  เช่น  การท าโครงงาน การให้ใบความรู้  ใบงาน  การใช้อินเทอร์เน็ตสืบค้น
ข้อมูล  การสอนซ่อมเสริมสม่ าเสมอ  และควรให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการฟัง การอ่าน การพูด กับเจ้าของ
ภาษา  และท าแบบฝึกหัดให้มากเพ่ือยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
          ๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้คณะกรรมการอ านวยการโรงเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาให้มากขึ้น 
          ๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ครูควรได้รับการพัฒนาวิธีสอน/เทคนิคการสอนให้หลากหลายยิ่งขึ้น  เช่น  การท าโครงงาน  
การให้ใบความรู้  ใบงาน  การใช้อินเทอร์เน็ตสืบค้นข้อมูล  ให้ครอบคลุมตามหลักสูตรแกนกลางและ
หลักสูตรสถานศึกษา  ด้านภาษาต่างประเทศ  ควรเน้นการฝึกทักษะการฟัง  การพูด  การอ่าน  การ
เขียน  จากเจ้าของภาษา  เพ่ือฝึกทักษะให้มากยิ่งขึ้น  และควรบันทึกหลังสอนเป็นหลักฐานให้เด่นชัด
เพ่ือแก้ไขปรับปรุงการเรียนการสอนการศึกษา  ค้นคว้างานวิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อและกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
(ถ้ามี) 

โครงการลูกบุญเกื้อมารยาทงาม 
 โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยาเปิดท าการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 
๖ ได้จัดท าโครงการลูกบุญเกื้อมารยาทงาม  เพ่ือปลูกฝังให้ผู้เรียนทุกคนมีมารยาทงามตั้งแต่การไหว้ การ
กราบการเดิน  การมีสัมมาคารวะ  การพูด  พบว่าผู้เรียน มีมารยาทงาม ยิ้ม ไหว้ ทักทาย มีมารยาทไทย
การเดิน  การยืน การนั่ง การเดินผ่านผู้ใหญ่เรียบร้อยสวยงาม มีน้ าใจ มีการท าบุญตักบาตรเนื่องในวัน
ส าคัญต่างๆ และการตักบาตรตอนเช้าทุกวันอังคาร  รับประทานขนมไทยไม่หวาน สัปดาห์ละ ๓ วัน  
การแต่งกายทุกวันศุกร์ มีการแต่งกายแบบไท-ยวน  และมีการละเล่นของเด็กไทย  เป็นการบ่งบอกถึง
ความเป็นคนไทยมีเอกลักษณ์ประจ าชาติไทย  ยึดมั่นในชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์  มีการด าเนินงาน
ตามกิจกรรมได้แก่  กิจกรรมผู้น ามารยาทงาม  กิจกรรมครูต้นแบบมารยาทงาม  กิจกรรมไหว้ครูและ
รับขวัญน้อง  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ  กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมและมารยาท  
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  กิจกรรมวันแห่งความส าเร็จ  และวันส าคัญอ่ืนๆ  ทางโรงเรียนได้ด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง เป็นที่ชื่นชมแก่ผู้ปกครองเป็นแบบอย่างที่ดีของสถานศึกษาอ่ืนได้ 
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บทที่ ๒ 
แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

 
๑.  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

กลยุทธ์ เป้าหมายความส าเร็จ แนวทางการพัฒนา 
๑. พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับ 
 

๑.๑ โครงการพัฒนาทักษะการคิดของ
ผู้เรียน 
-   ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ สามารถสรุป
ความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และ
สื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิด
ของตนเอง 
-   ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ สามารถนําเสนอวิธี
คิด  วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาและวิธีการของ
ตนเอง 
-   ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ สามารถกําหนด
เป้าหมาย  คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหา 
โดยมีเหตุผลประกอบ 
-   ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ สามารถมีความคิด
ริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ 
 
๑.๒ โครงการโรงเรียนส่งเสรมิสุขภาพ 
-   ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียนมีสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตที่ดี 
-   ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียนมีความสามารถ
ในการคิดอย่างเป็นระบบ  และตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล 
-   ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียนสามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
 
 
 
 
 

 

 
 
-  กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
โครงงาน 
-   กิจกรรมการใช้แผนผัง
ความคิด 
-   การใช้คําถาม ๕W / ๑H 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  กิจกรรมการแปรงฟัน 
-   กิจกรรมการตรวจสุขภาพ 
-   กิจกรรมลูกบุญเก้ือไม่กิน
หวาน 
-   กิจกรรมบุญเกื้อสีขาว 
(D.A.R.E) 
-   กิจกรรมกีฬาสี 
-   กิจกรรมกีฬาสอนว่ายน้ํา 
-   กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
-   กิจกรรมแอโรบิกมวยไทย 
-   กิจกรรมขยับกายทุกเช้า 
-   กิจกรรมดื่มนม 
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กลยุทธ์ เป้าหมายความส าเร็จ แนวทางการพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๓   โครงการพัฒนาความพร้อม
ปฐมวัย 
-   ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ มีสุขนิสัย สุขภาพ
กาย และสุขภาพจิตที่ดี  
-   ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ มีคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที่พึงประสงค์  
-   ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ มีความสนใจใฝ่รู้ รัก
การอ่าน และพัฒนาตนเอง  
-   ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ สามารถคิดรวบยอด 
คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์  
-   ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ มีความรู้และทักษะ
เบื้องต้น  
-   ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ สามารถทํางานจน
สําเร็จ ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
 
๑.๔  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
-   ผู้เรียนร้อยละ ๗๕  มีผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ใน
ระดับดี 
-   ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  และชั้น
ประถมศึกษาปีที่  ๖ มีผลการทดสอบ
ระดับชาติเฉลี่ยเป็นรายกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ไม่ต่ํากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 
-   ผู้เรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๒  และ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่๔-๕ ทุกคนต้อง
ได้รับการเตรียมความพร้อมที่จะสอบโดยใช้
ข้อสอบกลางของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
-   กิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย 
-   กิจกรรมหนูน้อยคนกล้า 
-   กิจกรรมนักสํารวจตัวจิ๋ว 
-   กิจกรรมหนูน้อยนักคิด 
-   กิจกรรมจิตรกรน้อย 
-   กิจกรรมจิตอาสาตัวน้อย 
-   กิจกรรมหนูน้อยออมทรัพย์
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 
 
 
 
-   กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๘ กลุ่มสาระ 
-   กิจกรรมติวเข้มก่อนสอบ  
O-net, NT 
-   กิจกรรมติวเข้มเพ่ือแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรม 
-   กิจกรรมติวเข้มนักเรียนเพ่ือ
สอบเข้า ม.๑ 
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๕๒ 

 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ตาํบลเสาไห้  อาํเภอเสาไห ้ จังหวัดสระบุรี 
 

กลยุทธ์ เป้าหมายความส าเร็จ แนวทางการพัฒนา 
๒.  ปลูกฝังคุณธรรม  
จริยธรรม  ความเป็น
ไทยและวิถีชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๒.๑   โครงการสืบสานวัฒนธรรม 
-   ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ เห็นคุณค่าในตนเอง 
มีความม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม 
-   ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ มีมนุษย์สัมพันธ์ดีให้
เกียรติผู้อื่น 
-   ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ สร้างผลงานจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/
นาฎศิลป์ 
-   ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ ยอมรับความคิด
และวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
-   ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ ตระหนัก รู้คุณค่า 
ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
-   ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ สามารถบรรลุตาม
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของ
การศึกษา 
 
๒.๒  โครงการเด็กไทยวิถีพุทธ 
-   ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ มีความเอ้ืออาทร
ผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
-   ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ เห็นคุณค่าในตนเอง 
มีความม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม 
-   ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ มีมนุษย์สัมพันธ์ดีให้
เกียรติผู้อื่น 
-   ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ สามารถบรรลุตาม
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้น
ของการศึกษา 
 
๒.๓  โครงการวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 
-   ผู้เรียนร้อยละ ๘๕  มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามหลักสูตร 
 

 
-   กิจกรรมวันลอยกระทง 
-   กิจกรรมการแต่งกายชุดผ้า
ไทย 
-   กิจกรรมภาษาถ่ินชวนฟัง 
-   กิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ 
-   กิจกรรมประเพณีตักบาตร
ดอกไม้ 
-   กิจกรรมมารยาทไทยหน้า 
เสาธง 
 
 
 
 
 
 
 
 
-   กิจกรรมอังคารบุญ 
-   กิจกรรมลูกบุญเก้ือมารยาท
งาม 
-   กิจกรรมสวดมนต์และอบรม
คุณธรรมทุกวันศุกร์ 
-   กิจกรรมนักธรรมน้อย 
-   กิจกรรมสวดมนต์ยามเช้า 
-   กิจกรรมนักธรรมตรี โท เอก 
 
 
 
 
 
-   กิจกรรมสภานักเรียน 
-   กิจกรรมเกษตรกรน้อย 
-   กิจกรรมบันทึกความดี 
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๕๓ 

 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ตาํบลเสาไห้  อาํเภอเสาไห ้ จังหวัดสระบุรี 
 

กลยุทธ์ เป้าหมายความส าเร็จ แนวทางการพัฒนา 
 -   ผู้เรียนร้อยละ ๘๕  มีความเอ้ืออาทร

ต่อผู้อื่นและกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ 
-   ผู้เรียนร้อยละ ๘๕  มีการวางแผนการ
ทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ 
-   ผู้เรียนร้อยละ ๘๕  ทํางานอย่างมี
ความสุข มุ่งมั่นพัฒนางานและภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง 
-   ผู้เรียนร้อยละ ๘๕  ทํางานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้ 
-   ผู้เรียนร้อยละ ๘๕  มีความรู้สึกที่ดีต่อ
อาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่
ตนเองสนใจ 
-   บุคลากรผู้เรียนร้อยละ ๘๕  มีความรู้
และความเข้าใจในการจัดทําโครงการและ
ปฏิบัติตอบสนองนโยบายของโรงเรียน 
 

๒.๔  โครงการวันส าคัญ 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ มีความกตัญญู
กตเวทีต่อบิดา มารดาและผู้มีพระคุณ 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ มีความตระหนัก     
รู้คุณค่าและร่วมอนุรักษ์วันสําคัญต่างๆ 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ สามารถสร้างผลงาน
จากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์และนันทนาการตามจินตนาการ 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ เห็นคุณค่าในตนเอง 
มีความม่ันใจและกล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
และให้เกียรติผู้อ่ืน 
 

-   กิจกรรมประหยัดน้ํา / ไฟ ลด
โลกร้อน 
-   กิจกรรมหนูน้อยออมทรัพย์
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
-   กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
-   กิจกรรมแม่ค้าตัวจิ๋วมหกรรม
มือสอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-   กิจกรรมวันวิสาขบูชา 
-   กิจกรรมวันมาฆบูชา 
-   กิจกรรมวันไหว้ครู 
-   กิจกรรมวันเข้าพรรษา 
-   กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
-   กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
-   กิจกรรมวันปิยมหาราช 
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๕๔ 
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กลยุทธ์ เป้าหมายความส าเร็จ แนวทางการพัฒนา 
๓.  สร้างและเตรียม
ความพร้อมด้านภาษา 
ต่างประเทศเพื่อการ
สื่อสาร 

๓.๑  โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพ
ทางด้านภาษาต่างประเทศ 
-   ผู้ เรียนร้อยละ ๗๐ มีความสามารถ
ท า ง ก า ร ฟั ง  พู ด  อ่ า น แ ล ะ เ ขี ย น
ภาษาต่างประเทศท่ีมีคุณภาพ 
-   ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ แสวงหาความรู้เพ่ือ
พัฒนาตัวผู้เรียนเองและกระตุ้นนําไปสู่
การแข่งขันวิชาการ 
-   ผู้ เ รี ย น ร้ อ ย ล ะ  ๗ ๐  มี ค ว า ม
กระตือรือร้นสนใจใฝ่รู้และมีส่วนร่วมใน
การแข่งขัน 
-   ผู้เรียนร้อยละ ๓๐ สามารถนําทักษะ
ทางด้านภาษาต่างประเทศไปใช้ในการ
แข่งขันวิชาการได้อย่างมีคุณภาพ 
 
๓.๒  โครงการ  Foreign  Language 
-   ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ มีทักษะในการอ่าน 
ฟัง พูดและเขียนภาษาต่างประเทศ 
-   ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ มีนิสัยรักการอ่าน
และแสวงหาความรู้ 
-   ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ เรียนรูส้ิ่งต่างๆ 
รอบตัวและมีความสุขกับการเรียนรู้ 
-   ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ มีความ
กระตือรือร้นสนใจใฝ่รู้และมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้ 
-   ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ เล่นและทํางาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 
 
 
 

 
 
-   กิจกรรม Impromptu  
Speech 
-   กิจกรรม Spelling  Bee 
-   กิจกรรม Story  Telling 
-   กิจกรรม Cross  Word 
-   กิจกรรม Multy  Skills 
-   กิจกรรม Chinese  Speech 
 
 
 
 
 
 
 
-   กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 
-   กิจกรรม English  
Communication  in  Classroom 
-   กิจกรรม  English  Today 
-   กิจกรรมภาษาต่างประเทศ
หน้าเสาธง 
-   คลินิกภาษา 
-   กิจกรรม  ASEAN  DAY  
CAMP 
-   กิจกรรมคริสต์มาส 
-   กิจกรรม English  Camp 
-   กิจกรรมจัดแถว ๓ ภาษา 
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๕๕ 
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กลยุทธ์ เป้าหมายความส าเร็จ แนวทางการพัฒนา 
๔.  พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ให้สามารถจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนได้
อย่างมีคุณภาพ 
 

๔.๑  โครงการพัฒนาศักยภาพครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 
-   ครูและบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในทศวรรษท่ี  
๒๑ ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สองเพ่ิมข้ึน 
-   ครูและบุคลากรนําประสบการณ์จาก
การศึกษาดูงาน การเทียบเคียงคุณภาพ 
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใช้จัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
-   ครูและบุคลากรทางการศึกษาในศูนย์
พัฒนาคุณภาพการศึกษามีความสัมพันธ์
อันดี มีความสามัคคี 
 

 

 
 
-   กิจกรรมการอบรมและวัด
ประเมินผลการเรียนรู้ 
-   กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน 
-   กิจกรรมสร้างขวัญกําลังใจแก่
ครูและบุคลากร 
-   กิจกรรมวันครู 
-   กิจกรรมการผลิตสื่อและ
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 
-   กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม 
-   กิจกรรมการขอรับใบประกอบ
วิชาชีพครู 
-   กิจกรรมการขยายผลและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM 
-   กิจกรรมเชิญกูรู สู่องค์กร 
-   กิจกรรมอบรมและพัฒนา
คุณภาพครู 
 

๕.  ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอก
สนับสนุนการเรียนรู ้

๕.๑  โครงการโลกกว้างทางการศึกษา 
-   ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียนมีจิตใจร่าเริง
แจ่มใส มองโลกในแง่ดี มีความม่ันใจใน
ตนเอง 
-   ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียนรักในศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย 
-   ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียนมีการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจาก  ประสบการณ์ตรง
จากแหล่งเรียนรู้และสิ่งต่าง ๆ รอบตัว 
-   ร้อยละ๘๕ ของสถานศึกษามีการจัด
หลักสูตรให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ท้องถิ่น 
-   ร้อยละ๘๕ ของผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองและพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 
-   กิจกรรมทัศนศึกษานอก
สถานที่ 
-   กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
-   กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
-   กิจกรรมส่งเสริมความสามารถ
สู่ชุมชน 
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๕๖ 
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กลยุทธ์ เป้าหมายความส าเร็จ แนวทางการพัฒนา 
 ๕.๒  โครงการพัฒนาระบบ  ICT เพื่อ

การเรียนรู ้
-   ร้อยละ ๘๕ ของนักเรียน ครู และ
บุคลากรสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตในการ
สืบค้นข้อมูลความรู้ได้ 
-   ร้อยละ ๘๕ ของครูและบุคลากร 
สามารถใช้ ICT ทําสื่อประกอบการสอน 
-   โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา มี
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มีระบบ
อินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพสูง 
-  มีตัวกระจายสัญญาณ WIFI ครอบคลุม
ทั่วทั้งโรงเรียน 
 
๕.๓  โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และ
ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
-   ผู้เรียนร้อยละ ๘๕  สามารถสรุป
ความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง ดู และ
สื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิด
ของตนเองได้ 
-   ผู้เรียนร้อยละ ๘๕  มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 
-   ผู้เรยีนร้อยละ ๘๕  มีผลการประเมินการอ่าน 
คิดวิเคราะห์ และเขียนเปน็ไปตามเกณฑ์ 
-   ผู้เรียนร้อยละ ๘๕  สามารถนําเสนอวิธี
คิด วิธีแก้ปัญหาด้วยวิธีการศึกษาค้นคว้า
จากเรื่องที่อ่านได้ 
-   ผู้เรียนร้อยละ ๘๕  มีนิสัยรักการอ่าน
และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก
ห้องสมุด แหล่งและสื่อต่างๆรอบตัว 
-   ผู้เรียนร้อยละ ๘๕  เรียนรูร้่วมกันเป็น
กลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการ
เรียนรู้ระหว่างกัน 

 
 
-   กิจกรรมพัฒนาระบบ
เครือข่ายไร้สาย 
-   กิจกรรมพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 
-   กิจกรรมส่งเสริมการใช้
อินเตอร์เน็ตเพ่ือการเรียนรู้ 
-   กิจกรรมส่งเสริมครูและ
บุคลากรใช้ ICT ทําสื่อการเรียน
การสอน 
 
 
 
 
-   กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่าน 
-   กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ 
-   กิจกรรมห้องสมุดนี้มีคําถาม 
-   กิจกรรมธรรมชาติเพ่ือการ
เรียนรู้ 
-   กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย 
 
 



รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

๕๗ 

 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ตาํบลเสาไห้  อาํเภอเสาไห ้ จังหวัดสระบุรี 
 

กลยุทธ์ เป้าหมายความส าเร็จ แนวทางการพัฒนา 
๖.  พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการศึกษา
เน้นการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน 

 

๖.๑  โครงการพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือในการจัดการศึกษา 
-   โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือในการ
จัดการศึกษา 
-   ร้อยละ ๘๕  ของคณะกรรมการ
สถานศึกษากํากับติดตามดูแล และ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานของสถานศึกษา
ให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย 
 
 
 
๖.๒  โครงการระบบดี   โรงเรียนมี
คุณภาพ 
-   เพ่ือให้การบริการจัดการของกลุ่มงาน
งบประมาณมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
-   เพ่ือให้มีการพัฒนาบุคลากรกลุ่มงาน
งบประมาณอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
-   เพ่ือให้ครูนําแผนการจัดการเรียนรู้ไป
ใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
-   เพ่ือให้โรงเรียนมีระบบบริหารและการ
จัดการที่มีประสิทธิภาพ 
-   เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 

 
 
-   กิจกรรมประชุม
กรรมการบริหารสถานศึกษา 
-   กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง
นักเรียน 
-   กิจกรรมจิตอาสาโรงเรียนสู่
ผู้ปกครอง 
-   กิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครอง
นักเรียน 
 
 
 
-   กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างและ
ระบบบริหารจัดการ 
-   กิจกรรมนิเทศภายในอย่าง
เป็นระบบ 
-   กิจกรรมพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน 
-   กิจกรรมการควบคุมภายใน
และลดความเสี่ยง 
-   กิจกรรมวันแห่งความสําเร็จ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

๕๘ 

 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ตาํบลเสาไห้  อาํเภอเสาไห ้ จังหวัดสระบุรี 
 

๒. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ ๑ 

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
 กลยุทธ์ที่ ๒ 

ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 กลยุทธ์ที่ ๓ 
สร้างและเตรียมความพร้อมด้านภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร 

 กลยุทธ์ที่ ๔ 
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมี

คุณภาพ 
 กลยุทธ์ที่ ๕ 

ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสนับสนุนการเรียนรู้ 
 กลยุทธ์ที่ ๖ 

พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 
๓. การด าเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 

 โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑.พัฒนาทักษะการคิด
ของผู้เรียน 
-  กิจกรรมการเรียนการ
สอนแบบโครงงาน 
-   กิจกรรมการใช้
แผนผังความคิด 
-   การใช้คําถาม ๕W / 
๑H 
 
 
 
 

๑.๑เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้สามารถ
สรุปความคิดจาก
เรื่องท่ีอ่าน  ฟัง  
และดู สื่อสารโดย
การพูดหรือเขียน
ตามความคิดของ
ตนเอง 
 

ผู้เรียนระดับประถมศึกษา 
เชิงปริมาณ 
- ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ สามารถ
สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน 
ฟัง และดู และสื่อสารโดยการ 
พูดหรือเขียนตามความคิด
ของตนเอง 
- ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ สามารถ
นําเสนอวธิีคิด  วิธีแก้ปัญหาดว้ย
ภาษาและวิธีการของตนเอง 
- ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ สามารถ
กําหนดเป้าหมาย  คาดการณ์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหา  

มาตรฐานขั้นพื้นฐาน 
มฐ ๔  ผู้เรียนมี
ความสามารถในการ
คิดอย่างเป็นระบบ  
คิดสร้างสรรค์ 
ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้
อย่างมีสติ 
สมเหตุสมผล 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ – ๔.๔ 
มฐ ๕ ผู้เรียนมีความรู้
และทักษะท่ีจ าเป็น
ตามหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ – ๕.๔ 



รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

๕๙ 

 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ตาํบลเสาไห้  อาํเภอเสาไห ้ จังหวัดสระบุรี 
 

 โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. โรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ 
-  กิจกรรมการแปรงฟัน 
-   กิจกรรมการตรวจ
สุขภาพ 
-   กิจกรรมลูกบุญเก้ือไม่
กินหวาน 
-   กิจกรรมบุญเกื้อสีขาว 
(D.A.R.E) 
 

๑.๒ เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้สามารถ
นําเสนอวิธีคิด  
วิธีแก้ปัญหาด้วย
ภาษาหรือวิธีการ
ของตนเอง 
๑.๓ พัฒนา
ผู้เรียนให้สามารถ
กําหนดเป้าหมาย  
คาดการณ์ 
ตัดสินใจ
แก้ปัญหาโดยมี
เหตุผลประกอบ 
๑.๔ เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้สามารถ
มีความคิดริเริ่ม  
และสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ 
 
๒.๑  เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้มีสุข
นิสัยในการดูแล
สุขภาพอย่าง
สม่ําเสมอ 
๒.๒ เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้มี
สมรรถภาพทาง
กายได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
 

โดยมีเหตุผลประกอบ 
- ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ สามารถ
มีความคิดริเริ่ม และ
สร้างสรรค์ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ 
เชิงคุณภาพ 
- ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
สูงขึ้น 
- ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่
จําเป็นตามหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้เรียนระดับปฐมวัย 
เชิงปริมาณ 
- ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียน
พัฒนาความพร้อมทางด้าน
ร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  
และสังคม 
เชิงคุณภาพ 
- ผู้เรียนมีความพร้อมทางด้าน
ร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  
และสังคมได้อย่างเหมาะสม 
 
 

มฐ ๑๕ การจัด
กิจกรรมตามนโยบาย 
จุดเน้นแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา เพื่อ
พัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้
ยกระดับคุณภาพสูง
ขึ้น 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕.๑ – 
๑๕.๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานปฐมวัย 
มฐ ๑ เด็กมีพัฒนาการ
ด้านร่างกาย 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ – ๑.๔ 
มฐ ๒ เด็กมีพัฒนาการ
ด้านอารมณ์ และ
จิตใจ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ – ๒.๔ 
มฐ ๓ เด็กมีพัฒนาการ
ด้านสังคม 
 



รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

๖๐ 

 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ตาํบลเสาไห้  อาํเภอเสาไห ้ จังหวัดสระบุรี 
 

 โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

-   กิจกรรมกีฬาสี 
-   กิจกรรมกีฬาสอน
ว่ายน้ํา 
-   กิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 
-   กิจกรรม 
แอโรบิกมวยไทย 
-   กิจกรรมขยับกายทุก
เช้า 
-   กิจกรรมดื่มนม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๒.๓ เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้เห็น
คุณค่าในตนเอง มี
ความมั่นใจ กล้า
แสดงออกได้อย่าง
เหมาะสม 
๒.๔ เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้มีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีกับ
ผู้อื่น 
๒.๕ เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้เข้าร่วม
กิจกรรมทางด้าน
นันทนาการ 
ต่าง ๆ และมี
สุนทรียภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เรียนระดับประถมศึกษา 
เชิงปริมาณ 
-ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียนมี
สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
- ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิดอย่าง
เป็นระบบ  และตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล 
- ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียน
สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้
ดี 
เชิงคุณภาพ 
-ผู้เรียนมีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี 
- ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิด  และแก้ปัญหาได้
อย่างมีเหตุผล 
- ผู้เรียนสามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ – ๓.๔ 
มฐ ๔ เด็กมีพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ – ๔.๕ 
 
มาตรฐานขั้นพื้นฐาน 
มฐ ๑ ผู้เรียนมีสุข
ภาวะท่ีดีและมี
สุนทรียภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ – ๑.๖ 
มฐ ๒ ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ – ๒.๔ 
มฐ ๑๑ จัดโครงการ 
กิจกรรมที่ส่งเสริม
สุขภาพอนามัยและ
ความปลอดภัยของ
ผู้เรียน  
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๑ – 
๑๑.๓ 
มฐ ๑๔ การพัฒนา
สถานศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์ ปรัชญาและ
จุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 
ตัวบ่งชื้ที่ ๑๔.๑ – 
๑๔.๒ 
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 โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๓. พัฒนาความพร้อม
ปฐมวัย 

-   กิจกรรมหนอน
หนังสือตัวน้อย 

-   กิจกรรมหนูน้อย
คนกล้า 

-   กิจกรรมนัก
สํารวจตัวจิ๋ว 

-   กิจกรรมหนูน้อย 
นักคิด 

-   กิจกรรมจิตรกร
น้อย 

-   กิจกรรมจิตอาสา 
ตัวน้อย 

-   กิจกรรมหนูน้อย
ออมทรัพย์ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๓.๑ เพ่ือให้ผู้ 
เรียนมีพัฒนาการ
ทั้งทางด้าน
ร่างกาย  อารมณ์  
จิตใจ  สังคมและ
สติปัญญาที่
เหมาะสมกับวัย
๓.๒ เพ่ือให้
ผู้เรียนมีการเรียน 
รู้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่องสมวัย 
๓.๓ เพ่ือให้
ผู้เรียนสามารถ
ปรับตัวเข้ากับ
สังคมได้ 
๓.๔ เพ่ือให้
ผู้เรียนมี
จินตนาการและ
ความคิด
สร้างสรรค์สมวัย 
๓.๕ เพ่ือให้
ผู้เรียนมีทักษะใน
การสื่อสารสมวัย 
๓.๖ เพ่ือให้
ผู้เรียนมี
สุนทรียภาพสมวัย 
 
 

ผู้เรียนระดับปฐมวัย 
เชิงปริมาณ 
- ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ มีสุขนิสัย 
สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่
ดี  
- ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ มี
คุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
- ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ มีความ
สนใจใฝ่รู้ รักการอ่าน และ
พัฒนาตนเอง  
- ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ สามารถ
คิดรวบยอด คิดแก้ปัญหา 
และคิดสร้างสรรค์ 
- ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ มีความรู้
และทักษะเบื้องต้น 
- ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ สามารถ
ทํางานจนสําเร็จ ทํางาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้  
เชิงปริมาณ 
- ผู้เรียนได้มีพัฒนาการทั้ง
ทางด้าน ร่างกาย  อารมณ์  
จิตใจ   สังคมและสติปัญญา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานปฐมวัย 
มฐ ๑ เด็กมีพัฒนาการ
ด้านร่างกาย 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ – ๑.๔ 
มฐ ๒ เด็กมีพัฒนาการ
ด้านอารมณ์และจิตใจ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ – ๒.๔ 
มฐ ๓ เด็กมีพัฒนาการ
ด้านสังคม 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ – ๓.๔ 
มฐ ๔ เด็กมีพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา 
ตัวบ่งชี้ ๔.๑ – ๔.๕ 
มฐ ๑๑ การพัฒนา
สถานศึกษาตาม
นโยบายและแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษา เพื่อ
ยกระดับคุณภาพให้
สูงข้ึน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๑ – 
๑๑.๒ 
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๖๒ 
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 โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๔. โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ 

-   กิจกรรมกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่ม
สาระ 

-   กิจกรรมติวเข้ม
ก่อนสอบ O-net, NT 

-   กิจกรรมติวเข้ม
เพ่ือแข่งขนั
ศิลปหัตถกรรม 
- กิจกรรมตวิเข้มนักเรียน
เพ่ือสอบเข้าม.๑ 
 

๔.๑ เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของ
ผู้เรียนให้สูงขึ้น
ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
๔.๒ เพ่ือยกระดับ
ของการทดสอบ
ระดับชาติ  NT / 
O-NET ของ
โรงเรียนให้สูงขึ้น 
๔.๓ เพ่ือเตรียม
ความพร้อมให้
ผู้เรียนสามารถ
สอบผ่านการ
ทดสอบวัดผล
กลางโดยการใช้ 
ข้อสอบกลางของ
สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน (สพฐ.) ที่
จะถูกนํามาใช้ใน
การประเมินผล
สัมฤทธิ์ในอนาคต 
๔.๔ เพ่ือให้
ผู้เรียนมีผลการ
ประเมินการอ่าน 
คิดวิเคราะห์และ
เขียนเป็นไปตาม
เกณฑ์ 

ผู้เรียนระดับประถมศึกษา 
เชิงปริมาณ 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๗๕  มีผล 
สัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ในระดับดี 
-  ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
๓  และชั้นประถมศึกษาปีที่ 
๖ มีผลการทดสอบระดับชาติ
เฉลี่ยเป็นรายกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ไม่ต่ํากว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ 
-  ผู้เรียนระดับประถมศึกษาปี
ที่ ๒  และระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่๔-๕ ทุกคน
ต้องได้รับการเตรียมความ
พร้อมที่จะสอบโดยใช้ข้อสอบ
กลางของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (สพฐ.) 
เชิงคุณภาพ 
- ครูผู้สอนมีการกําหนดเป้าหมาย
คุณภาพของผู้เรียนทั้งด้าน
ความรู้ ทักษะกระบวนการ
สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  มีการจัดการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการทาง
สติปัญญา  ให้คําแนะนํา ปรึกษา
และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียน ทั้ง
ด้านการเรียนและคุณภาพชีวิต
ด้วยความเสมอภาค 

มาตรฐานขั้นพื้นฐาน 
มฐ ๓ ผู้เรียนมีทักษะ
ในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองรักเรียนรู้ 
และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ – ๓.๔ 
มฐ ๕ ผู้เรียน มีความรู้
และทักษะท่ีจ าเป็น
ตามหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ – ๕.๔ 
มฐ ๗ ครูปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ – ๗.๙ 
มฐ ๑๐ สถานศึกษามี
การจัดหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู้ 
และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่าง
รอบด้าน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๑ – ๑๐.๖ 
มฐ ๑๕ การจัดกจิกรรม
ตามนโยบาย จดุเน้น
แนวทางการปฏิรูป
การศกึษา เพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมสถานศึกษาให้
ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕.๑ – 
๑๕.๒ 
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กลยุทธ์ที่ ๒ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

 โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการสืบสาน
วัฒนธรรม 

-   กิจกรรมวันลอย
กระทง 

-   กิจกรรมการแต่ง
กายชุดผ้าไทย 

-   กิจกรรมภาษาถ่ิน
ชวนฟัง 

-   กิจกรรมประเพณี
วันสงกรานต์ 

-   กิจกรรมประเพณี
ตักบาตรดอกไม้ 

-   กิจกรรมมารยาท
ไทยหน้าเสาธง 
 

๑.๑ เพ่ือให้ผู้เรียน
เห็นคุณค่าในตนเอง 
มีความมั่นใจ กล้า
แสดงออกอย่าง
เหมาะสม 
๑.๒ เพ่ือให้ผู้เรียน
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
ให้เกียรติผู้อื่น 
๑.๓ เพ่ือให้ผู้เรียน
สร้างผลงานจากการ
เข้าร่วมกิจกรรมด้าน
ศิลปะ ดนตร/ี
นาฎศิลป ์
๑.๔ เพ่ือให้ผู้เรียน
ยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง 
๑.๕ เพ่ือให้
ผู้เรียนตระหนัก รู้
คุณค่า ร่วม
อนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 
๑.๖ เพ่ือให้ผู้เรียน
สามารถบรรลุตาม
เป้าหมาย วิสยัทัศน์ 
ปรัชญาและจุดเน้น
ของการศึกษา 

ผู้เรียนระดับปฐมวัย 
เชิงปริมาณ 
- ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ เห็น
คุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ 
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
- ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ตระหนัก 
รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
เชิงคุณภาพ 
- ผู้เรียนมีการพัฒนา 
ศักยภาพตามความสามารถ 
ความสนใจและความถนัด 
 
ผู้เรียนระดับประถมศึกษา 
เชิงปริมาณ 
- ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ เห็น
คุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ 
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ มีมนุษย์
สัมพันธ์ดีให้เกียรติผู้อ่ืน 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ สร้าง
ผลงานจากการเข้าร่วม
กิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/
นาฎศิลป์ 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ ยอมรับ
ความคิดและวัฒนธรรมที่
แตกต่าง 
 

มาตรฐานปฐมวัย 
มฐ ๑เด็กมีพัฒนาการ
ด้านร่างกาย 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ – ๑.๔ 
มฐ ๒ เด็กมีพัฒนาการ
ด้านอารมณ์และจิตใจ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ – ๒.๔ 
มฐ ๓ เด็กมีพัฒนาการ
ด้านสังคม 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ – ๓.๔ 
มฐ ๔ เด็กมีพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา 
ตัวบ่งชี้ ๔.๑ – ๔.๕ 
มฐ ๑๑ การพัฒนา
สถานศึกษาตาม
นโยบายและแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษา เพื่อ
ยกระดับคุณภาพให้
สูงข้ึน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๑ – 
๑๑.๒ 
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 โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.  โครงการเด็กไทยวิถี
พุทธ 

-   กิจกรรมอังคาร
บุญ 

-   กิจกรรมลูกบุญ
เกื้อมารยาทงาม 

-   กิจกรรมสวดมนต์
และอบรมคุณธรรมทุก
วันศุกร์ 

-   กิจกรรมนักธรรม
น้อย 

-   กิจกรรมสวดมนต์
ยามเช้า 

-   กิจกรรมนักธรรม
ตรี โท เอก 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.๑ เพ่ือผู้เรียนมี
ความเอ้ืออาทร
ผู้อื่นและกตัญญู
กตเวทีต่อผู้มี
พระคุณ 
๒.๒ เพ่ือผู้เรียน
เห็นคุณค่าใน
ตนเอง มีความ
มั่นใจ กล้า
แสดงออกอย่าง
เหมาะสม 
๒.๓ เพ่ือผู้เรียนมี
มนุษย์สัมพันธ์ดี
ให้เกียรติผู้อื่น 
๒.๔ เพ่ือผู้เรียน
สามารถบรรลุ
ตามเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ ปรัชญา
และจุดเน้นของ
การศึกษา 
 

-  ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ 
ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ สามารถ
บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
ปรัชญาและจุดเน้นของการศึกษา
เชิงคุณภาพ 
- ผู้เรียนมีการพัฒนา 
ศักยภาพตามความสามารถ 
ความสนใจและความถนัด 
 
ผู้เรียนระดับปฐมวัย 
เชิงปริมาณ 
- ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ มีความ
เอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
- ผู้เรียนร้อยละ ๘๕เห็น
คุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ 
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
เชิงคุณภาพ 
- ผู้เรียนมีการพัฒนา 
ศักยภาพตามความสามารถ 
ความสนใจและความถนัด 
 
ผู้เรียนระดับประถมศึกษา 
เชิงปริมาณ 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ มีความ
เอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ เห็น
คุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ 
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

มาตรฐานขั้นพื้นฐาน 
มฐ ๑ ผู้เรียนมีสุข
ภาวะท่ีดีและมี
สุนทรียภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ – ๑.๖ 
มฐ ๒ ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ – ๒.๔ 
 
มาตรฐานปฐมวัย 
มฐ ๒ เด็กมีพัฒนาการ
ด้านอารมณ์และจิตใจ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ – ๒.๔ 
มฐ ๓ เด็กมีพัฒนาการ
ด้านสังคม 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ – ๓.๔ 
มฐ ๑๑ การพัฒนา
สถานศึกษาตาม
นโยบายและแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษา เพื่อ
ยกระดับคุณภาพให้
สูงข้ึน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๑ – 
๑๑.๒ 
 
มาตรฐานขั้นพื้นฐาน 
มฐ ๑ ผู้เรียนมีสุข
ภาวะท่ีดีและมี
สุนทรียภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ – ๑.๖ 



รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

๖๕ 

 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ตาํบลเสาไห้  อาํเภอเสาไห ้ จังหวัดสระบุรี 
 

 โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. โครงการวิถีชีวิตตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

-   กิจกรรมสภา
นักเรียน 

-   กิจกรรม
เกษตรกรน้อย 

-   กิจกรรมบันทึก 
ความดี 

-   กิจกรรมประหยัด 
น้ํา / ไฟ ลดโลกร้อน 

-   กิจกรรมหนูน้อย
ออมทรัพย์ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

-   กิจกรรมลูกเสือ-
เนตรนารี 

-   กิจกรรมแม่ค้าตัว
จิ๋วมหกรรมมือสอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.๑ ผู้เรียนมี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตาม
หลักสูตร 
๒.๒ ผู้เรียนมี
ความเอ้ืออาทร
ต่อผู้อื่นและ
กตัญญูต่อผู้มี
พระคุณ 
๒.๓ ผู้เรียนมีการ
วางแผนการ
ทํางานและ
ดําเนินการจน
สําเร็จ 
๒.๔ ผู้เรียน
ทํางานอย่างมี
ความสุข มุ่งมั่น
พัฒนางานและ 

-  ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ มี 
มนุษยสัมพันธ์ดีให้เกียรติผู้อ่ืน 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ สามารถ
บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
ปรัชญาและจุดเน้นของ
การศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
- ผู้เรียนมีการพัฒนาศักยภาพ
ตามความสามารถ ความสนใจ
และความถนัด 
 
 
 
 
ผู้เรียนระดับปฐมวัย และขั้น
ระดับประถมศึกษา 
เชิงปริมาณ 
- ผู้เรียนร้อยละ ๘๕  มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตร 
- ผู้เรียนร้อยละ ๘๕  มีความ
เอ้ืออาทรต่อผู้อื่นและกตัญญู
ต่อผู้มีพระคุณ 
- ผู้เรียนร้อยละ ๘๕  มีการ
วางแผนการทํางานและ
ดําเนินการจนสําเร็จ 
- ผู้เรียนร้อยละ ๘๕  ทํางาน
อย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนา
งานและภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง 
- ผู้เรียนร้อยละ ๘๕  ทํางาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

มฐ ๒ ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ – ๒.๔ 
มฐ ๑๔ การพัฒนา
สถานศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์ ปรัชญา 
และจุดเน้นที่ก าหนด
ขึ้น  
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๑ – 
๑๔.๒ 
 
มาตรฐานปฐมวัย 
มฐ ๒ เด็กมีพัฒนาการ
ด้านอารมณ์และจิตใจ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑ – ๒.๔ 
มฐ ๓ เด็กมีพัฒนาการ
ด้านสังคม 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑ – ๓.๔ 
มฐ ๔ เด็กมีพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๑ – ๔.๕ 
 
มาตรฐานขั้นพื้นฐาน 
มฐ ๒ ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ – ๒.๔ 
มฐ ๔ ผู้เรียนม ี 



รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

๖๖ 

 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ตาํบลเสาไห้  อาํเภอเสาไห ้ จังหวัดสระบุรี 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔. โครงการวันส าคัญ 

-   กิจกรรมวัน 
วิสาขบูชา 

-   กิจกรรมวัน
มาฆบูชา 

-   กิจกรรมวันไหว้คร ู
-   กิจกรรมวัน

เข้าพรรษา 
-   กิจกรรมวันแม่

แห่งชาติ 
-   กิจกรรมวันพ่อ

แห่งชาติ 

ภูมิใจในผลงาน
ของตนเอง 
๒.๕ ผู้เรยีนทํางาน
ร่วมกับผู้อื่นได ้
๒.๖ ผู้เรียนมี
ความรู้สึกท่ีดีต่อ
อาชีพสุจริตและ
หาความรู้เกี่ยวกับ
อาชีพที่ตนเอง
สนใจ 
๒.๗ บุคลากรมี
ความรู้และความ
เข้าใจในการ
จัดทําโครงการ
และปฏิบัติ
ตอบสนอง
นโยบายของ
โรงเรียน 
 
๔.๑ ผู้เรียนมี
ความกตัญญู
กตเวทีต่อบิดา 
มารดาและผู้มี
พระคุณ 
๔.๒ ผู้เรยีนมีความ
ตระหนัก รู้คุณค่า
และร่วมอนุรักษ์วัน
สําคัญต่างๆ  
๔.๓ ผู้เรียน
สามารถสร้าง
ผลงานจากการ  

- ผู้เรียนร้อยละ ๘๕  มี
ความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริต
และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่
ตนเองสนใจ 
- บุคลากรร้อยละ ๘๕  มี
ความรู้และความเข้าใจในการ
จัดทําโครงการและปฏิบัติ
ตอบสนองนโยบายของ
โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
- ผู้เรียนดําเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
ดํารงชีวิตอย่างมีความสุข 
 
 
 
 
 
 
ระดับปฐมวัย และ
ระดับประถมศึกษา 
เชิงปริมาณ 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ มีความ
กตัญญูกตเวทีต่อบิดา มารดา
และผู้มีพระคุณ 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ มีความ
ตระหนัก รู้คุณค่าและร่วม
อนุรักษ์วันสําคัญต่างๆ 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ สามารถ
สร้างผลงานจากการเข้าร่วม
กิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี  
นาฏศิลป์และนันทนาการตาม 

ความสามารถในการ
คิดอย่างเป็นระบบ คิด
สร้างสรรค์ ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ 
สมเหตุผล 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ – ๔.๔ 
มฐ ๖ ผู้เรียนมีทักษะ
ในการท างาน รักการ
ท างาน สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้
และมีเจตคติที่ดีต่อ
อาชีพสุจริต 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ -๖.๔ 
มฐ ๑๓ สถานศึกษามีการ
สร้าง ส่งเสริม สนับสนนุ 
ให้สถานศึกษาเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู ้
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๑ – ๑๓.๒ 
 
มาตรฐานปฐมวัย 
มฐ ๑เด็กมีพัฒนาการ
ด้านร่างกาย 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ – ๑.๔ 
มฐ ๒ เด็กมีพัฒนาการ
ด้านอารมณ์และจิตใจ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ – ๒.๔ 
มฐ ๓ เด็กมีพัฒนาการ
ด้านสังคม 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ – ๓.๔ 
มฐ ๔ เด็กมีพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา 
ตัวบ่งชี้ ๔.๑ – ๔.๕ 



รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

๖๗ 

 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ตาํบลเสาไห้  อาํเภอเสาไห ้ จังหวัดสระบุรี 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

-   กิจกรรมวัน 
ปิยมหาราช 

เข้าร่วมกิจกรรม
ด้านศิลปะ 
ดนตรี-นาฏศิลป์
และนันทนาการ
ตามจินตนาการ 
๔.๔ ผู้เรียนเห็น
คุณค่าในตนเอง มี
ความมั่นใจและ
กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม 
๔.๕ ผู้เรียนมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี
และให้เกียรติผู้อื่น 

จินตนาการ 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ เห็น
คุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ
และกล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ มีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน 
เชิงคุณภาพ 
-  ผู้เรียนมีการพัฒนา
ศักยภาพตามความสามารถ 
ความสนใจและความถนัด 
 

มาตรฐานขั้นพื้นฐาน 
มฐ ๑ ผู้เรียนมีสุข
ภาวะท่ีดีและมี
สุนทรียภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ – ๑.๖ 
มฐ ๒ ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ – ๒.๔ 
มฐ ๑๐ สถานศึกษามี
การจัดหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้ 
และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่าง
รอบด้าน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๑ – 
๑๐.๖ 

 
กลยุทธ์ที่ ๓  สร้างและเตรียมความพร้อมด้านภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการส่งเสริม
อัจฉริยภาพทางด้าน
ภาษาต่างประเทศ 

-   กิจกรรม 
Impromptu  Speech 

-   กิจกรรม Spelling  
Bee 

๑.๑ ผู้เรียนมี
ทักษะในการอ่าน 
ฟังดู พูด เขียน 
และสามารถสรุป
ความคิดจากเรื่อง
ที่อ่าน ฟังดู และ
สื่อสารโดยการ 

ผู้เรียนระดับประถมศึกษา 
เชิงปริมาณ 
- ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ มีความ 
สามารถทางการฟัง พูด อ่าน
และเขยีนภาษาต่างประเทศที่มี 
คุณภาพ 
- ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ แสวงหา 

มาตรฐานขั้นพื้นฐาน 
มฐ ๓ ผู้เรียนมีทักษะ
ในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ 
และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ – ๓.๔ 



รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

๖๘ 

 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ตาํบลเสาไห้  อาํเภอเสาไห ้ จังหวัดสระบุรี 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

-   กิจกรรม Story  
Telling 

-   กิจกรรม Cross  
Word 

-   กิจกรรมMulty  
Skills 

-   กิจกรรม Chinese  
Speech 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พูดหรือเขียน
ภาษาอังกฤษตาม
ความคิดของ
ตนเอง  
๑.๒ ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้
ร่วมกันเป็นกลุ่ม
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพื่อ
ค้นคว้าหาความรู้
เพ่ิมเติม  
มีความคิดริเริ่ม
และสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความรู้เพื่อพัฒนาตัวผู้เรียน
เองและกระตุ้นนําไปสู่การ
แข่งขันวิชาการ 
- ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ มีความ
กระตือรือร้นสนใจใฝ่รู้และมี
ส่วนร่วมในการแข่งขัน 
- ผู้เรียนร้อยละ ๓๐ สามารถ
นําทักษะทางด้านภาษา 
ต่างประเทศไปใช้ในการ
แข่งขันวิชาการได้อย่างมี
คุณภาพ 
เชิงคุณภาพ 
- ผู้เรียนมีความสามารถ
ทางการฟัง พูด อ่านและเขียน
ภาษาต่างประเทศที่มีคุณภาพ
และสามารถเข้าร่วม 
การแข่งขันได้ 
- ผู้เรียนแสวงหาความรู้เพื่อ
พัฒนาตัวผู้เรียนเองและ
กระตุ้นนําไปสู่การแข่งขัน
วิชาการ 
- ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น
สนใจใฝ่รู้และมีส่วนร่วมใน
การแข่งขัน 
- ผู้เรียนสามารถนําทักษะ
ทางด้านภาษาต่างประเทศไป
ใช้ในการแข่งขันวิชาการได้
อย่างมีคุณภาพ 
 
 
 
 

มฐ ๔ ผู้เรียนมี
ความสามารถในการ
คิดอย่างเป็นระบบ คิด
สร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ
สมเหตุผล 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ – ๔.๔ 
มฐ ๕ ผู้เรียนมีความรู้
และทักษะท่ีจ าเป็น
ตามหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ – ๕.๔ 
มฐ ๑๐ สถานศึกษามี
การจัดหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้ 
กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่าง
รอบด้าน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๑ – 
๑๐.๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

๖๙ 

 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ตาํบลเสาไห้  อาํเภอเสาไห ้ จังหวัดสระบุรี 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๒.  โครงการForeign  
Language 

-   กิจกรรมปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรกลุ่ม
สาระภาษาต่างประเทศ 

-   กิจกรรม English  
Communication in 
Classroom 

-   กิจกรรม  
English  Today 
-   กิจกรรม
ภาษาต่างประเทศหน้า
เสาธง 
-   คลินิกภาษา 
-   กิจกรรม  ASEAN  
DAY  CAMP 
-   กิจกรรมคริสต์มาส 
-   กิจกรรมEnglish  
Camp 
-   กิจกรรมจัดแถว ๓ 
ภาษา 

 
 

๒.๑  เพ่ือให้
นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจภาษา 
ต่างประเทศ และมี
ผลสัมฤทธ์ดีขึ้น 
๒.๒  เพ่ือส่งเสริม
และคัดเลือก
นักเรียนเข้าร่วม
การแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรม
กลุ่มสาระวิชา
ภาษาต่างประเทศ
๒.๓เพ่ือคัดเลือก
นักเรียนที่มี
ความสามารถ
ทางการฟัง พูด 
อ่านและเขียน
ภาษาต่างประเทศ
ที่มีคุณภาพและ
สามารถเข้าร่วม
การแข่งขันได้ 
๒.๔   เพ่ือให้
นักเรียนมีนิสัยรัก
การอ่านและ
แสวงหาความรู้
เพ่ือพัฒนาตัว
ผู้เรียนเองและ
กระตุ้นนําไปสู่
การแข่งขัน
วิชาการ 
๒.๕  เพ่ือให้
นักเรียนมีความ 

ผู้เรียนระดับปฐมวัยและ 
ประถมศึกษา 
เชิงปริมาณ 
-   ผู้เรียนร้อยละ๘๕ มีทักษะ
ในการอ่าน ฟัง พูดและเขียน
ภาษาต่างประเทศ 
-   ผู้เรียนร้อยละ๘๕ มีนิสัย
รักการอ่านและแสวงหา
ความรู้ 
-   ผู้เรียนร้อยละ๘๕ เรียนรู้
สิ่งต่างๆ รอบตัวและมี
ความสุขกับการเรียนรู้ 
-   ผู้เรียนร้อยละ๘๕ มีความ
กระตือรือร้นสนใจใฝ่รู้และมี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
-   ผู้เรียนร้อยละ๘๕ เล่นและ
ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข 
เชิงคุณภาพ 
- ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน  
ฟัง พูดและเขียน
ภาษาต่างประเทศ 
- ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
และแสวงหาความรู้ 
- ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ 
ร่วมกันเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพ่ือค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติม  

 

มาตรฐานปฐมวัย 
มฐ ๔ เด็กมีพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ – ๔.๕ 
 
มาตรฐานขั้นพื้นฐาน 
มฐ ๔ผู้เรียนมี
ความสามารถในการ
คิดอย่างเป็นระบบ คิด
สร้างสรรค์ ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ
สมเหตุผล 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ – ๔.๔ 
มฐ ๕ ผู้เรียน มีความรู้
และทักษะท่ีจ าเป็น
ตามหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ – ๕.๔ 
มฐ ๗ ครูปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ – ๗.๙ 
มฐ ๘ ผู้บริหาร
ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑ - ๘.๖ 
 



รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

๗๐ 

 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ตาํบลเสาไห้  อาํเภอเสาไห ้ จังหวัดสระบุรี 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

 กระตือรือร้น
สนใจใฝ่รู้และมี
ส่วนร่วมในการ
แข่งขัน 
๒.๖  เพ่ือให้
นักเรียน สามารถ
นําทักษะทางด้าน
ภาษาต่างประเทศ
ไปใช้ในการแข่งขัน
วิชาการได้อย่างมี
คุณภาพ 

-  ผู้เรียนสามารถเรียนรู้สิ่ง
ต่างๆ รอบตัวและมีความสุข
กับการเรียนรู้ 
- ผู้เรียนมีความ 
กระตือรือร้นสนใจใฝ่รู้และมี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
ผู้เรียนสามารถเล่นและ 
ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี 
ความสุข 

มฐ ๑๐ สถานศึกษามี
การจัดหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู้ 
และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่าง
รอบด้าน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๑ – 
๑๐.๖ 

 
กลยุทธ์ที่ ๔   พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้

อย่างมีคุณภาพ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑.  โครงการพัฒนา
ศักยภาพครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 

-   กิจกรรมการ
อบรมและวัดประเมินผล
การเรียนรู้ 

-   กิจกรรมวิจัยใน
ชั้นเรียน 

-   กิจกรรมสร้าง
ขวัญกําลังใจแก่ครูและ
บุคลากร 

-   กิจกรรมวันครู 
 

๑.๑ เพ่ือให้ครู
และบุคลากรมี
ความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรู้ 
ตามแนวทาง
ปรัชญาและ
หลักการปฏิรูป
การศึกษา 
๑.๒ เพ่ือให้ครูและ
บุคลากรได้ศึกษาดู
งาน เทียบเคียง
คุณภาพกับ 

ระดับปฐมวัย และระดับ 
ประถมศึกษา 
เชิงปริมาณ 
-  ร้อยละ ๘๕ ของครูและ
บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ 
ตามแนวทางปรัชญาและ
หลักการปฏิรูปการศึกษา 
-  ร้อยละ ๘๕  ครูและ
บุคลากรได้ศึกษาดูงาน 
เทียบเคียงคุณภาพกับ
สถานศึกษาท่ีบริหารจัดการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานปฐมวัย 
มฐ ๕ ครูปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ – ๕.๑๐ 
มฐ ๖ ผู้บริหาร
ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธฺภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ ๖.๗ 
 



รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

๗๑ 

 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ตาํบลเสาไห้  อาํเภอเสาไห ้ จังหวัดสระบุรี 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

-   กิจกรรมการผลิต 
สื่อและเทคโนโลยี

เพ่ือการเรียนรู้ 
-   กิจกรรมพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรม 
-   กิจกรรมการ

ขอรับใบประกอบวิชาชีพ
คร ู

-   กิจกรรมการ
ขยายผลและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ KM 

-   กิจกรรมเชิญกูรู สู่
องค์กร 

-   กิจกรรมอบรม
และพัฒนาคุณภาพครู 
 

สถานศึกษาท่ี
บริหารจัดการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
๑.๓  เพ่ือให้ครู
และบุคลการได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
แนวทางการ
จัดการเรียนรู้ที่
ประสบผลสําเร็จ 
๑.๔ เพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 
๑.๕  เพ่ือให้ครู
วิจัยและ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ที่ตน
รับผิดชอบและใช้
ผลในการปรับ
การจัด
ประสบการณ์ 
 

-  ร้อยละ ๘๕  ครูและบุคล
การได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนว
ทางการจัดการเรียนรู้ที่
ประสบผลสําเร็จ 
-  ร้อยละ ๘๕  ของครสูามารถ
วิจัยและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบและใช้
ผลในการปรับการจัด
ประสบการณ์ 
 
เชิงคุณภาพ 
-  ครูและบุคลากรมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้ในทศวรรษที่  21 ตาม
แนวทางปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สองเพ่ิมขึ้น 
-  ครูและบุคลากรนําประสบการณ์
จากการศึกษาดูงาน การเทียบเคียง
คุณภาพ การแลกเปลีย่น
ประสบการณ์ใช้จัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมีคุณภาพ 
-  ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในศูนย์พัฒนาคุณภาพ
การศึกษามีความสัมพันธ์อันดี 
มีความสามัคคี 
 
 

มฐ ๗ แนวการจัด
การศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ – ๗.๕ 
มฐ ๑๑ การพัฒนา
สถานศึกษาตาม
นโยบายและแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษา เพื่อ
ยกระดับคุณภาพให้
สูงข้ึน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๑ – 
๑๑.๒ 
 
มาตรฐานขั้นพื้นฐาน 
มฐ ๗ ครูปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ – ๗.๙ 
มฐ ๘ ผู้บริหาร
ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑ – ๘.๖ 
มฐ ๑๓ สถานศึกษามี
การสร้าง ส่งเสริม 
สนับสนุน  
ใหส้ถานศึกษาเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู ้
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๑ – 
๑๓.๒ 
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๗๒ 
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กลยุทธ์ที่ ๕  ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการโลกกว้าง
ทางการศึกษา 

-   กิจกรรมทัศน
ศึกษานอกสถานที่ 

-   กิจกรรมศึกษา
แหล่งเรียนรู้ 

-   กิจกรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

-   กิจกรรมส่งเสริม
ความสามารถสู่ชุมชน 
 

๑.๑ เพ่ือส่งเสริม
ให้นักเรียนมีจิตใจ
ร่าเริงแจ่มใส  
มองโลกในแง่ดี  
มีความม่ันใจใน
ตัวเอง  มีความ 
รู้สึกท่ีดีต่อตนเอง
และเข้าใจผู้อื่น 
๑.๒ เพ่ือปลูกฝัง
ให้นักเรียนมีความ
รักในศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย 
๑.๓  เพ่ือส่งเสริม
ให้นักเรียนได้
แสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจาก
ประสบการณ์ตรง 
จากแหล่งเรียนรู้
และสื่อต่างๆ
รอบตัว 
๑.๔  เพ่ือให้
นักเรียน
ผู้ปกครองและ
ชุมชนมีบทบาท
หน้าที่ดําเนินงาน
ของสถานศึกษา
ให้บรรลุผลสําเร็จ
ตามเป้าหมาย 
 

ผู้เรียนระดับระดับปฐมวัย 
เชิงปริมาณ  
-   ร้อยละ ๘๕  ของผู้เรียนมี
พัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจที่
ดี และมีความมั่นใจกล้า
แสดงออก 
-   ร้อยละ  ๘๕  ของผู้เรียนมี
ระเบียบวินัย  มีความ
รับผิดชอบ  ซื่อสัตย์สุจริตและ
ประพฤติตนตามวัฒนธรรม
ไทยและศาสนา 
-ร้อยละ  ๘๕  ของผู้เรียนมี
ความคิดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่
เกิดจากประสบการณ์การ
เรียนรู้ 
เชิงคุณภาพ 
-   ผู้เรียนมีพัฒนาตรงตาม
มาตรฐานด้านผู้เรียนทั้งด้าน
ร่างกาย  อารมณ์  สังคมและ
สติปัญญา 
 
ผู้เรียนระดับประถมศึกษา 
เชิงปริมาณ 
-  ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียนมี
ทักษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองและเรียนรู้ร่วมกัน
เป็นกลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่าง
กัน 
 

มาตรฐานปฐมวัย 
มฐ ๓ เด็กมีพัฒนาการ
ด้านสังคม 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ – ๓.๔ 
มฐ ๔ เด็กมีพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ – ๔.๔ 
มฐ ๕ ครูปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ – ๕.๑๐ 
มฐ ๙ คณะกรรมการ
สถานศึกษา และ
ผู้ปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑ – ๙.๒ 
 
มาตรฐานขั้นพื้นฐาน 
มฐ ๓ ผู้เรียนมีทักษะ
ในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ 
และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ – ๓.๔ 
มฐ ๙ คณะกรรมการ
สถานศึกษาและ 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.  โครงการพัฒนา
ระบบ  ICT เพื่อการ
เรียนรู้ 

-   กิจกรรมพัฒนา
ระบบเครือข่ายไร้สาย 

-   กิจกรรมพัฒนา
ระบบสารสนเทศ 

-   กิจกรรมส่งเสริม
การใช้อินเตอร์เน็ตเพ่ือ
การเรียนรู้ 

-   กิจกรรมส่งเสริม
ครูและบุคลากรใช้ ICT 
ทําสื่อการเรียนการสอน 
 

๑.๕ เพ่ือให้
สถานศึกษามีการ
จัดหลักสูตรให้
เหมาะสมและ
สอดคล้องกับ
ท้องถิ่น 
๑.๖  เพ่ือให้
ผู้เรียนมีทักษะใน
การแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง
และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 
 
 
๒.๑  เพ่ือพัฒนา
ห้องคอมพิวเตอร์
ให้มีคอมพิวเตอร์
ที่มีประสิทธิภาพ
และเพียงพอ 
สําหรับการเรียนรู้ 
๒.๒  เพ่ือเพ่ิมตัว
กระจายสัญญาณ 
WIFI ให้ครอบ 
คลุมทั้งโรงเรียน 
และเพียงพอต่อ
ความต้องการ 
๒.๓  เพ่ือพัฒนา
ระบบอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงให้
ผู้เรียนสามารถสืบ
ค้นหาความรู้ได้ 

-   ร้อยละ  ๘๕  
ของสถานศึกษาและชุมชนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 
เชิงคุณภาพ 
-  สถานศึกษามีการเชื่อมโยง
และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาใน
ท้องถิ่น 
-  สถานศึกษามีการขับเคลื่อน
และดําเนินงานให้บรรลุผล
สําเร็จตามเป้าหมาย 
 
ระดับปฐมวัยและระดับ
ประถมศึกษา 
เชิงปริมาณ 
- ร้อยละ ๘๕ ของนักเรียน ครู 
และบุคลากรสามารถใช้งาน
อินเตอร์เน็ตในการสืบค้น
ข้อมูลความรู้ได้ 
- ร้อยละ ๘๕ ของครูและ
บุคลากร สามารถใช้ ICT ทํา
สื่อประกอบการสอน 
เชิงคุณภาพ 
- โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อ
วิทยา มีห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ที่มีระบบ
อินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ
สูง 
- มีตัวกระจายสัญญาณ WIFI 
ครอบคลุมทั่วทั้งโรงเรียน 

ผู้ปกครอง ชุมชน 
ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑ – ๙.๓ 
มฐ  ๑๓ สถานศึกษามี
การสร้าง ส่งเสริม 
สนับสนุน  
ให้สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๑ – 
๑๓.๒ 
 
มาตรฐานปฐมวัย 
มฐ ๔ เด็กมีพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ – ๔.๕ 
มฐ ๕ ครูปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ – ๕.๑๐ 
มฐ ๖ ผู้บริหาร
ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ - ๖.๗ 
มฐ ๗ แนวการจัด
การศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ – ๗.๕ 
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โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ตาํบลเสาไห้  อาํเภอเสาไห ้ จังหวัดสระบุรี 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๒.๔  เพ่ือส่งเสริม
ให้ครู บุคลากร 
และนักเรียนใช้
อินเตอร์เน็ตใน
การเรียนรู้ 
๒.๕ เพ่ือปรับปรุง 
ซ่อมแซม สื่อ
อุปกรณ์
เทคโนโลยีในห้อง
คอมพิวเตอร์ 
๒.๖  เพ่ือส่งเสริม
ให้ครูและ
บุคลากรใน
โรงเรียนใช้ ICT 
ในการทําสื่อ
ประกอบการสอน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มฐ ๙ คณะกรรมการ
สถานศึกษา และ
ผู้ปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑ – ๙.๒ 
 
มาตรฐานขั้นพื้นฐาน 
มฐ ๓ ผู้เรียนมีทักษะ
ในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ 
และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ – ๓.๔ 
มฐ ๗ ครูปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ – ๗.๙ 
มฐ ๑๑ สถานศึกษามี
การจัดสภาพแวดล้อม
และการบริการที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาเต็มศักยภาพ  
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๑ – ๑๑.๓ 
มฐ ๑๓ สถานศึกษามี 
การสรา้ง ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้สถานศกึษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๑ – ๑๓.๒ 
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โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ตาํบลเสาไห้  อาํเภอเสาไห ้ จังหวัดสระบุรี 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๓.  โครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ และใช้
แหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษา 

-   กิจกรรมส่งเสริม
นิสัยรักการอ่าน 

-   กิจกรรมห้องสมุด
เคลื่อนที่ 

-   กิจกรรมห้องสมุด
นี้มีคําถาม 

-   กิจกรรม
ธรรมชาติเพ่ือการเรียนรู้ 
    -   กิจกรรม
นักวิทยาศาสตร์น้อย 
 

๓.๑  เพ่ือให้
ผู้เรียนสามารถ
สรุปความคิดจาก
เรื่องท่ีอ่าน ฟัง ดู 
และสื่อสารโดย
การพูดหรือเขียน
ตามความคิดของ
ตนเองได้ 
๓.๒  เพ่ือให้
ผู้เรียนมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ 
๓.๓  เพ่ือให้
ผู้เรียนมีผลการ
ประเมินการอ่าน 
คิดวิเคราะห์ และ
เขียนเป็นไปตาม
เกณฑ์ 
๓.๔  เพ่ือให้
ผู้เรียนสามารถ
นําเสนอวิธีคิด  
วิธีแก้ปัญหาด้วย
วิธีการศึกษา
ค้นคว้าจากเรื่องที่
อ่านได้ 
๓.๕เพ่ือให้ผู้เรียนมี
นิสัยรักการอ่านและ
แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากห้องสมุด 
แหล่งเรียนรู้และสื่อ
ต่างๆ รอบตัว 

ผู้เรียนระดับปฐมวัย และ
ระดับประถมศึกษา 
เชิงปริมาณ 
- ผู้เรียนร้อยละ ๘๕  สามารถ
สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน 
ฟัง ดู และสื่อสารโดยการพูด
หรือเขียนตามความคิดของ
ตนเองได้ 
- ผู้เรียนร้อยละ ๘๕  มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 
- ผู้เรียนร้อยละ ๘๕  มีผลการ
ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 
- ผู้เรียนร้อยละ ๘๕  สามารถ
นําเสนอวิธีคิด วธิีแก้ปัญหาด้วย
วิธีการศึกษาค้นคว้าจากเรื่องที่
อ่านได้ 
- ผู้เรียนร้อยละ ๘๕  มีนิสัย
รักการอ่านและแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจาก
ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อ
ต่างๆรอบตัว 
- ผู้เรียนร้อยละ ๘๕  เรียนรู้
ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้
ระหว่างกัน 
เชิงคุณภาพ 
- ผู้เรียนสามารถศึกษาหา
ความรู้จากแหล่งเรียนรู้และ
ดํารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 
 

มาตรฐานปฐมวัย 
มฐ ๓ เด็กมีพัฒนาการ
ด้านสังคม 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ – ๓.๔ 
มฐ ๔ เด็กมีพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ – ๔.๔ 
มฐ ๕ ครูปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ – ๕.๑๐ 
มฐ ๙ คณะกรรมการ
สถานศึกษา และ
ผู้ปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑ – ๙.๒ 
 
มาตรฐานขั้นพื้นฐาน 
มฐ ๓ ผู้เรียนมีทักษะ
ในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ 
และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ – ๓.๔ 
มฐ ๙ คณะกรรมการ
สถานศึกษาและ
ผู้ปกครอง ชุมชน 
ปฏิบัติงานตาม 



รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

๗๖ 

 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ตาํบลเสาไห้  อาํเภอเสาไห ้ จังหวัดสระบุรี 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

 ๓.๖  เพ่ือให้
ผู้เรียน เรียนรู้
ร่วมกันเป็นกลุ่ม 
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพื่อการ
เรียนรู้ระหว่างกัน 
 

 บทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑ – ๙.๓ 
มฐ  ๑๓ สถานศึกษามี
การสร้าง ส่งเสริม 
สนับสนุน  
ให้สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๑ – 
๑๓.๒ 

 

กลยุทธ์ที่ ๖  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือ
ในการจัดการศึกษา 

-   กิจกรรมประชุม
กรรมการบริหาร
สถานศึกษา 

-   กิจกรรม
ปฐมนิเทศผู้ปกครอง
นักเรียน 

-   กิจกรรมจิตอาสา
โรงเรียนสู่ผู้ปกครอง 

-   กิจกรรม
เครือข่ายผู้ปกครอง
นักเรียน 

๑.๑ เพ่ือให้
โรงเรียนมี
เครือข่ายความ
ร่วมมือในการจัด
การศึกษา 
๑.๒  เพ่ือระดม
ทรัพยากรจาก
หน่วยงานภาครัฐ 
ที่มีหน้าที่ในการ
จัดการศึกษา
ร่วมกันอย่างมี       
ประสิทธิภาพ 
 

ระดับปฐมวัย และระดับ 
ประถมศึกษา 
เชิงปริมาณ  
- ร้อยละ ๘๕ มีการบริหาร
เครือข่ายความร่วมมือในการ
จัดการศึกษา  ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้  ตลอดจนได้รับการ
สนับสนุนการจัดการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ 
เชิงคุณภาพ 
- สถานศึกษามีเครือข่ายความ 
ร่วมมือจัดการศึกษาให้มี 
คุณภาพตามมาตรฐาน 
หลักการจัดการศึกษา 

มาตรฐานปฐมวัย 
มฐ ๕ ครูปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ – ๕.๑๐ 
มฐ ๗ แนวการจัด
การศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ – ๗.๕ 
มฐ ๙ คณะกรรมการ
สถานศึกษา และ
ผู้ปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตาม 



รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

๗๗ 

 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ตาํบลเสาไห้  อาํเภอเสาไห ้ จังหวัดสระบุรี 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑.๓ เพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์และ
ส่งเสริมความ
เข้าใจ ระหว่าง 
ครู นักเรียน และ
ผู้ปกครองให้ เกิด
ความร่วมมือใน
การจัดการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑ – ๙.๒ 
 
มาตรฐานขั้นพื้นฐาน 
มฐ ๘ ผู้บริหาร
ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑ – ๘.๖ 
มฐ ๙ คณะกรรมการ
สถานศึกษา และ
ผู้ปกครอง ชุมชน 
ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑ – ๙.๒ 
มฐ ๑๓ สถานศึกษามี
การสร้าง ส่งเสริม 
สนับสนุน  
ให้สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๑ – 
๑๓.๒ 
 



รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

๗๘ 

 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ตาํบลเสาไห้  อาํเภอเสาไห ้ จังหวัดสระบุรี 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๒. โครงการระบบดี   
โรงเรียนมีคุณภาพ 

-   กิจกรรมพัฒนา
โครงสร้างและระบบ
บริหารจัดการ 

-   กิจกรรมวิจัยใน
ชั้นเรียน 

-   กิจกรรมสร้าง
ขวัญกําลังใจแก่ครูและ
บุคลากร 

-   กิจกรรมวันครู 
-   กิจกรรมการผลิต

สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือ
การเรียนรู้ 

-   กิจกรรมพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม 

-   กิจกรรมการ
ขอรับใบประกอบวิชาชีพ
คร ู

-   กิจกรรมการ
ขยายผลและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ KM 

-   กิจกรรมเชิญ 
กูรู  สู่องค์กร 
    -   กิจกรรมอบรม
และพัฒนาคุณภาพครู 
 

๒.๑   เพ่ือให้การ
บริการจัดการของ
กลุ่มงานงบประมาณ
มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
๒.๒  เพ่ือให้มีการ
พัฒนาบุคลากรกลุ่ม
งานงบประมาณ
อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 
๒.๓ เพ่ือให้ครูนํา
แผนการจัดการ
เ รี ยนรู้ ไ ป ใช้ จั ด
กิจกรรมการเรียน
การสอนได้อย่างม ี
ประสิทธิภาพ 
๒.๔เพ่ือให้
โรงเรียนมีระบบ
บริหารและการ
จัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 
๒.๕  เพ่ือให้เกิด
การปฏิบัติตาม
กฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับ
ที่เก่ียวข้อง 

ระดับปฐมวัย และ
ระดับประถมศึกษา 
- โรงเรียนสามารถดําเนินงาน
กิจกรรมต่างๆได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
- โรงเรียนมีการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเป็นไป
อย่างคล่องตัวและสอดคล้อง
กับมาตรฐานการศึกษา 
- โรงเรียนมีการบริหารงานที่
เป็นระบบ 
- โรงเรียนมีแบบประกัน
คุณภาพภายในที่ดําเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง 
- โรงเรียนมีระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารจัดการที่
ครอบคลุมภารกิจของสถาบัน
ศึกษา 
- โรงเรียนมีโครงสร้างการ
บริหารจัดการที่คล่องตัว 
 

มาตรฐานปฐมวัย 
มฐ ๕ ครูปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ – ๕.๑๐ 
มฐ ๗ แนวการจัด
การศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ – ๗.๕ 
มฐ ๘ สถานศึกษามีการ
ประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑ – ๘.๖ 
 
มาตรฐานขั้นพื้นฐาน 
มฐ ๗ ครูปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ – ๗.๙ 
มฐ ๑๒ สถานศึกษามีการ
ประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๑ – 
๑๒.๒ 

 



รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

๗๙ 

 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ตาํบลเสาไห้  อาํเภอเสาไห ้ จังหวัดสระบุรี 
 

บทที่ ๓ 
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
๑.  ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีของสถานศึกษา 

 ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําปีของสถานศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 
๑.พัฒนาทักษะการ
คิดของผู้เรียน 
-  กิจกรรมการเรียน
การสอนแบบ
โครงงาน 
-   กิจกรรมการใช้
แผนผังความคิด 
-   การใช้คําถาม ๕
W / ๑H 
 

ระดับประถมศึกษา 
เชิงปริมาณ 
- ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ 
สามารถสรุปความคิด
จากเรื่องที่อ่าน ฟัง 
และดู และสื่อสารโดย
การพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง 
- ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ 
สามารถนําเสนอวิธีคิด  วิธี
แก้ปัญหาด้วยภาษาและ
วิธีการของตนเอง 
- ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ 
สามารถกําหนด
เป้าหมาย  คาดการณ์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหา 
โดยมีเหตุผลประกอบ 
- ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ 
สามารถมีความคิดริเริ่ม 
และสร้างสรรค์ผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ 
เชิงคุณภาพ 
- ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทุกกลุ่ม 
สาระการเรียนรู้สูงขึ้น 

ระดับประถมศึกษา 
เชิงปริมาณ 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๔ 
สามารถสรุปความคิด
จากเรื่องที่อ่าน ฟัง 
และด ูและสื่อสารโดย
การพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๒ 
สามารถนําเสนอวิธีคิด  วิธี
แก้ปัญหาด้วยภาษาและ
วิธีการของตนเอง 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ 
สามารถกําหนด
เป้าหมาย  คาดการณ์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหา 
โดยมีเหตุผลประกอบ 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๖ 
สามารถมีความคิดริเริ่ม 
และสร้างสรรค์ผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ 
เชิงคุณภาพ 
- ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทุกกลุ่ม 
สาระการเรียนรู้สูงขึ้น 

มาตรฐานขั้นพื้นฐาน 
มฐ ๔  ผู้เรียนมี
ความสามารถในการ
คิดอย่างเป็นระบบ  
คิดสร้างสรรค์ 
ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้
อย่างมีสติ 
สมเหตุสมผล 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ – ๔.๔ 
มฐ ๕ ผู้เรียนมีความรู้
และทักษะท่ีจําเป็น
ตามหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ – ๕.๔ 
มฐ ๑๕ การจัด
กิจกรรมตามนโยบาย 
จุดเน้นแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา เพื่อ
พัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้
ยกระดับคุณภาพสูง
ขึ้น 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕.๑ – 
๑๕.๒ 

 



รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

๘๐ 

 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ตาํบลเสาไห้  อาํเภอเสาไห ้ จังหวัดสระบุรี 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 
 - ผู้เรียนมีความรู้และ

ทักษะที่จําเป็นตาม
หลักสูตรความถนัด 
 

- ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะที่จําเป็นตาม
หลักสูตรความถนัด 
 

 

๒. โรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ 
-  กิจกรรมการแปรง
ฟัน 
-   กิจกรรมการ
ตรวจสุขภาพ 
-   กิจกรรมลูกบุญ
เกื้อไม่กินหวาน 
-   กิจกรรมบุญเกื้อสี
ขาว (D.A.R.E) 
-   กิจกรรมกีฬาสี 
-   กิจกรรมกีฬาสอน
ว่ายน้ํา 
-   กิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 
-   กิจกรรม 
แอโรบิกมวยไทย 
-   กิจกรรมขยับกาย
ทุกเช้า 
-   กิจกรรมดื่มนม 
 
 

ผู้เรียนระดับปฐมวัย 
เชิงปริมาณ 
- ร้อยละ ๘๕ ของ
ผู้เรียนพัฒนาความ
พร้อมทางด้านร่างกาย  
จิตใจ  อารมณ์  และ
สังคม 
เชิงคุณภาพ 
- ผู้เรียนมีความพร้อม
ทางด้านร่างกาย  จิตใจ  
อารมณ์  และสังคมได้
อย่างเหมาะสม 
ระดับประถมศึกษา 
เชิงปริมาณ 
-ร้อยละ ๘๕ ของ
ผู้เรียนมีสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตที่ดี 
- ร้อยละ ๘๕ ของ
ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการคิดอย่างเป็น
ระบบ  และตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมี
เหตุผล 
- ร้อยละ ๘๕ ของ
ผู้เรียนสามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 

ระดับปฐมวัย 
เชิงปริมาณ 
- ร้อยละ ๙๒ ของ
ผู้เรียนพัฒนาความ
พร้อมทางด้านร่างกาย  
จิตใจ  อารมณ์  และ
สังคม 
เชิงคุณภาพ 
- ผู้เรียนมีความพร้อม
ทางด้านร่างกาย  จิตใจ  
อารมณ์  และสังคมได้
อย่างเหมาะสม 
ระดับประถมศึกษา 
เชิงปริมาณ 
-ร้อยละ ๙๔ ของ
ผู้เรียนมีสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตที่ดี 
- ร้อยละ ๙๘ ของ
ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการคิดอย่างเป็น
ระบบ  และตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมี
เหตุผล 
- ร้อยละ ๙๘ ของ
ผู้เรียนสามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
 

มาตรฐานปฐมวัย 
มฐ ๑ เด็กมี
พัฒนาการด้าน
ร่างกาย 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ – ๑.๔ 
มฐ ๒ เด็กมี
พัฒนาการด้าน
อารมณ์ และจิตใจ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ – ๒.๔ 
มฐ ๓ เด็กมี
พัฒนาการด้านสังคม 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ – ๓.๔ 
มฐ ๔ เด็กมี
พัฒนาการด้าน
สติปัญญา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ – ๔.๕ 
 
มาตรฐานขั้นพื้นฐาน 
มฐ ๑ ผู้เรียนมีสุข
ภาวะท่ีดีและมี
สุนทรียภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ – ๑.๖ 
มฐ ๒ ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ – ๒.๔ 
 



รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

๘๑ 

 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ตาํบลเสาไห้  อาํเภอเสาไห ้ จังหวัดสระบุรี 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. พัฒนาความ
พร้อมปฐมวัย 

-   กิจกรรม
หนอนหนังสือตัว
น้อย 

-   กิจกรรมหนู
น้อยคนกล้า 

-   กิจกรรมนัก
สํารวจตัวจิ๋ว 

-   กิจกรรมหนู
น้อยนักคิด 

-   กิจกรรมจิตร
กรน้อย 

-   กิจกรรมจิต
อาสาตัวน้อย 

 
 

เชิงคุณภาพ 
-ผู้เรียนมีสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตที่ดี 
- ผู้เรียนมี
ความสามารถในการ
คิด  และแก้ปัญหาได้
อย่างมีเหตุผล 
- ผู้เรียนสามารถ
ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
 
 
 
 
 
 
ระดับปฐมวัย 
เชิงปริมาณ 
- ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ มี
สุขนิสัย สุขภาพกาย 
และสุขภาพจิตที่ดี  
- ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ มี
คุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที่พึง
ประสงค์  
- ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ มี
ความสนใจใฝ่รู้ รักการ
อ่าน และพัฒนาตนเอง  
- ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ 
สามารถคิดรวบยอด 
คิดแก้ปัญหา และคิด
สร้างสรรค ์

เชิงคุณภาพ 
-ผู้เรียนมีสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตที่ดี 
- ผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิด  
และแก้ปัญหาได้อย่างมี
เหตุผล 
- ผู้เรียนสามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
 
 
 
 
 
 
ระดับปฐมวัย 
เชิงปริมาณ 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๒ มี
สุขนิสัย สุขภาพกาย 
และสุขภาพจิตที่ดี  
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๔ มี
คุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที่พึง
ประสงค์  
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๔ มี
ความสนใจใฝ่รู้ รักการ
อ่าน และพัฒนาตนเอง  
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๖ 
สามารถคิดรวบยอด 
คิดแก้ปัญหา และคิด
สร้างสรรค์ 

มฐ ๑๑ จัดโครงการ 
กิจกรรมที่ส่งเสริม
สุขภาพอนามัยและ
ความปลอดภัยของ
ผู้เรียน  
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๑ – 
๑๑.๓ 
มฐ ๑๔ การพัฒนา
สถานศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์ ปรัชญา
และจุดเน้นที่กําหนด
ขึ้น 
ตัวบ่งชื้ที่ ๑๔.๑ – ๑๔.๒ 
 
มาตรฐานปฐมวัย 
มฐ ๑ เด็กมี
พัฒนาการด้าน
ร่างกาย 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ – ๑.๔ 
มฐ ๒ เด็กมี
พัฒนาการด้าน
อารมณ์และจิตใจ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ – ๒.๔ 
มฐ ๓ เด็กมี
พัฒนาการด้านสังคม 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ – ๓.๔ 
มฐ ๔ เด็กมี
พัฒนาการด้าน
สติปัญญา 
ตัวบ่งชี้ ๔.๑ – ๔.๕ 



รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

๘๒ 

 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ตาํบลเสาไห้  อาํเภอเสาไห ้ จังหวัดสระบุรี 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 
-   กิจกรรมหนู

น้อยออมทรัพย์ตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔. โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ 

-   กิจกรรมกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ๘ 
กลุ่มสาระ 

-   กิจกรรมติว
เข้มก่อนสอบ O-
net, NT 

-   กิจกรรมติว
เข้มเพื่อแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรม 
- กิจกรรมติวเข้ม
นักเรียนเพื่อสอบเข้าม.๑ 
 

- ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ มี
ความรู้และทักษะ
เบื้องต้น 
- ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ 
สามารถทํางานจน
สําเร็จ ทํางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้  
เชิงปริมาณ 
- ผู้เรียนได้มีพัฒนาการ
ทั้งทางด้าน ร่างกาย  
อารมณ์  จิตใจ   สังคม
และสติปัญญา 
 
ระดับประถมศึกษา 
เชิงปริมาณ 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๗๕  
มีผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน ๘ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ในระดับดี 
-  ผู้เรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๓  
และชั้นประถมศึกษาปี
ที่ ๖ มีผลการทดสอบ
ระดับชาติเฉลี่ยเป็นราย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่
ต่ํากว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ 
-  ผู้เรียนระดับประถม
ศึกษาปีที่ ๒  และ
ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที๔่-๕ ทุกคนต้อง 

- ผู้เรียนร้อยละ ๙๒ มี
ความรู้และทักษะ
เบื้องต้น 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๒
สามารถทํางานจน
สําเร็จ ทํางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้  
เชิงปริมาณ 
- ผู้เรียนได้มีพัฒนาการ
ทั้งทางด้าน ร่างกาย  
อารมณ์  จิตใจ   สังคม
และสติปัญญา 
 
ระดับประถมศึกษา 
เชิงปริมาณ 
-  ผู้เรียนร้อยละ 
๗๕.๗๔  มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ๘ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ใน
ระดับดี 
-  ผู้เรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๓  
และชั้นประถมศึกษาปี
ที่ ๖ มีผลการทดสอบ
ระดับชาติเฉลี่ยเป็นราย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่
ต่ํากว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ 
-  ผู้เรียนระดับประถม
ศึกษาปีที่ ๒  และ
ระดับชั้นประถมศึกษา 
ปีที๔่-๕ ทุกคนต้อง 

มฐ ๑๑ การพัฒนา
สถานศึกษาตาม
นโยบายและแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษา เพื่อ
ยกระดับคุณภาพให้
สูงข้ึน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๑ – 
๑๑.๒ 
 
 
 
 
 
มาตรฐานขั้นพื้นฐาน 
มฐ ๓ ผู้เรียนมีทักษะ
ในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองรัก
เรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ – ๓.๔ 
มฐ ๕ ผู้เรียน มี
ความรู้และทักษะที่
จําเป็นตามหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ – ๕.๔ 
มฐ ๗ ครูปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ – ๗.๙ 
มฐ ๑๐ สถานศึกษามี
การจัดหลักสูตร 



รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

๘๓ 

 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ตาํบลเสาไห้  อาํเภอเสาไห ้ จังหวัดสระบุรี 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 
 
 
 
 

ได้รับการเตรียมความ
พร้อมที่จะสอบโดยใช้
ข้อสอบกลางของ
สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) 
เชิงคุณภาพ 
- ครูผู้สอนมีการกําหนด
เป้าหมายคุณภาพของ
ผู้เรียนทั้งด้านความรู้ 
ทักษะกระบวนการ
สมรรถนะและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์  มีการ
จัดการเรียนรู้ที่ตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการทาง
สติปัญญา  ให้คําแนะนํา 
ปรึกษาและแก้ไขปัญหา
ให้แก่ผู้เรียน ทั้งด้านการ
เรียนและคุณภาพชีวิต
ด้วยความเสมอภาค 

ได้รับการเตรียมความ
พร้อมที่จะสอบโดยใช้
ข้อสอบกลางของ
สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) 
เชิงคุณภาพ 
- ครูผู้สอนมีการกําหนด
เป้าหมายคุณภาพของ
ผู้เรียนทั้งด้านความรู้ 
ทักษะกระบวนการ
สมรรถนะและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์  มีการ
จัดการเรียนรู้ที่ตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการทาง
สติปัญญา  ให้คําแนะนํา 
ปรึกษาและแก้ไขปัญหา
ให้แก่ผู้เรียน ทั้งด้านการ
เรียนและคุณภาพชีวิต
ด้วยความเสมอภาค 

กระบวนการเรียนรู้ 
และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่าง
รอบด้าน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๑ – ๑๐.๖ 
มฐ ๑๕ การจัดกจิกรรม
ตามนโยบาย จดุเน้น
แนวทางการปฏิรูป
การศกึษา เพื่อพัฒนา
และส่งเสริมสถานศึกษา
ให้ยกระดับคุณภาพสูง
ขึ้น 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕.๑ – 
๑๕.๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

๘๔ 

 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ตาํบลเสาไห้  อาํเภอเสาไห ้ จังหวัดสระบุรี 
 

กลยุทธ์ที่ ๒  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการสืบสาน
วัฒนธรรม 

-   กิจกรรมวัน
ลอยกระทง 

-   กิจกรรมการ
แต่งกายชุดผ้าไทย 

-   กิจกรรมภาษา
ถิ่นชวนฟัง 

-   กิจกรรม
ประเพณีวัน
สงกรานต์ 

-   กิจกรรม
ประเพณีตักบาตร
ดอกไม้ 

-   กิจกรรม
มารยาทไทยหน้า    
เสาธง 
 

ระดับปฐมวัย 
เชิงปริมาณ 
- ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ 
เห็นคุณค่าในตนเอง มี
ความมั่นใจ กล้า
แสดงออกอย่าง
เหมาะสม 
- ผู้เรียนร้อยละ ๘๕
ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วม
อนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 
เชิงคุณภาพ 
- ผู้เรียนมีการพัฒนา 
ศักยภาพตาม
ความสามารถ ความ
สนใจและความถนัด 
ระดับประถมศึกษา 
เชิงปริมาณ 
- ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ 
เห็นคุณค่าในตนเอง มี
ความมั่นใจ กล้า
แสดงออกอย่าง
เหมาะสม 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ มี
มนษุย์สัมพันธ์ดีให้
เกียรติผู้อื่น 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ 
สร้างผลงานจากการ
เข้าร่วมกิจกรรมด้าน
ศิลปะ ดนตรี/นาฎศิลป์ 

ระดับปฐมวัย 
เชิงปริมาณ 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๓
เห็นคุณค่าในตนเอง มี
ความมั่นใจ กล้า
แสดงออกอย่าง
เหมาะสม 
- ผู้เรียนร้อยละ ๘๕
ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วม
อนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 
เชิงคุณภาพ 
- ผู้เรียนมีการพัฒนา 
ศักยภาพตาม
ความสามารถ ความ
สนใจและความถนัด 
ระดับประถมศึกษา 
เชิงปริมาณ 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๓ 
เห็นคุณค่าในตนเอง มี
ความมั่นใจ กล้า
แสดงออกอย่าง
เหมาะสม 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๖ มี
มนุษย์สัมพันธ์ดีให้
เกียรติผู้อื่น 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๗ 
สร้างผลงานจากการ
เข้าร่วมกิจกรรมด้าน
ศิลปะ ดนตรี/นาฎศิลป์ 

มาตรฐานปฐมวัย 
มฐ ๑เด็กมีพัฒนาการ
ด้านร่างกาย 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ – ๑.๔ 
มฐ ๒ เด็กมี
พัฒนาการด้าน
อารมณ์และจิตใจ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ – ๒.๔ 
มฐ ๓ เด็กมี
พัฒนาการด้านสังคม 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ – ๓.๔ 
มฐ ๔ เด็กมี
พัฒนาการด้าน
สติปัญญา 
ตัวบ่งชี้ ๔.๑ – ๔.๕ 
มฐ ๑๑ การพัฒนา
สถานศึกษาตาม
นโยบายและแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษา เพื่อ
ยกระดับคุณภาพให้
สูงข้ึน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๑ – 
๑๑.๒ 
 
มาตรฐานขั้นพื้นฐาน 
มฐ ๑ ผู้เรียนมีสุข
ภาวะท่ีดีและมี
สุนทรียภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ – ๑.๖ 
 



รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

๘๕ 

 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ตาํบลเสาไห้  อาํเภอเสาไห ้ จังหวัดสระบุรี 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.  โครงการเด็กไทย
วิถีพุทธ 

-   กิจกรรม
อังคารบุญ 

-   กิจกรรมลูก
บุญเกื้อมารยาทงาม 

-   กิจกรรมสวด
มนต์และอบรม
คุณธรรมทุกวันศุกร์ 

-   กิจกรรม
นักธรรมน้อย 

-   กิจกรรมสวด
มนต์ยามเช้า 

 

-  ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ 
ยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ 
ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วม
อนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ 
สามารถบรรลุตาม
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
ปรัชญาและจุดเน้นของ
การศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
- ผู้เรียนมีการพัฒนา 
ศักยภาพตาม
ความสามารถ ความ
สนใจและความถนัด 
 
ระดับปฐมวัย 
เชิงปริมาณ 
- ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ มี
ความเอ้ืออาทรผู้อื่น
และกตัญญูกตเวทีต่อผู้
มีพระคุณ 
- ผู้เรียนร้อยละ ๘๕
เห็นคุณค่าในตนเอง มี
ความมั่นใจ กล้า
แสดงออกอย่าง
เหมาะสม 
เชิงคุณภาพ 
- ผู้เรียนมีการพัฒนา 
ศักยภาพตาม  

-  ผู้เรียนร้อยละ ๘๙ 
ยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ 
ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วม
อนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๗ 
สามารถบรรลุตาม
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
ปรัชญาและจุดเน้นของ
การศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
- ผู้เรียนมีการพัฒนา 
ศักยภาพตาม
ความสามารถ ความ
สนใจและความถนัด 
 
ระดับปฐมวัย 
เชิงปริมาณ 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๖ มี
ความเอ้ืออาทรผู้อื่น
และกตัญญูกตเวทีต่อผู้
มีพระคุณ 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๘
เห็นคุณค่าในตนเอง มี
ความมั่นใจ กล้า
แสดงออกอย่าง
เหมาะสม 
เชิงคุณภาพ 
- ผู้เรียนมีการพัฒนา 
ศักยภาพตาม  

มฐ ๒ ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ – ๒.๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานปฐมวัย 
มฐ ๒ เด็กมี
พัฒนาการด้าน
อารมณ์และจิตใจ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ – ๒.๔ 
มฐ ๓ เด็กมี
พัฒนาการด้านสังคม 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ – ๓.๔ 
มฐ ๑๑ การพัฒนา
สถานศึกษาตาม
นโยบายและแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษา เพื่อ
ยกระดับคุณภาพให้
สูงข้ึน 



รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

๘๖ 

 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ตาํบลเสาไห้  อาํเภอเสาไห ้ จังหวัดสระบุรี 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

-   กิจกรรม
นักธรรมตรี โท เอก 
 

ความสามารถ ความ
สนใจและความถนัด 
 
ผู้เรียนระดับประถม
ศึกษา 
เชิงปริมาณ 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ มี
ความเอ้ืออาทรผู้อื่น
และกตัญญูกตเวทีต่อผู้
มีพระคุณ 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ 
เห็นคุณค่าในตนเอง มี
ความมั่นใจ กล้า
แสดงออกอย่าง
เหมาะสม 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ มี 
มนุษยสัมพันธ์ดีให้
เกียรติผู้อื่น 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ 
สามารถบรรลุตาม
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
ปรัชญาและจุดเน้นของ
การศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
- ผู้เรียนมีการพัฒนา
ศักยภาพตาม
ความสามารถ ความ
สนใจและความถนัด 
 

ความสามารถ ความ
สนใจและความถนัด 
 
ผู้เรียนระดับประถม
ศึกษา 
เชิงปริมาณ 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๖ มี
ความเอ้ืออาทรผู้อ่ืน
และกตัญญูกตเวทีต่อผู้
มีพระคุณ 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๘ 
เห็นคุณค่าในตนเอง มี
ความมั่นใจ กล้า
แสดงออกอย่าง
เหมาะสม 
-  ผู้เรียนทุกคนมี 
มนุษยสัมพันธ์ดีให้
เกียรติผู้อื่น 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๔
สามารถบรรลุตาม
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
ปรัชญาและจุดเน้นของ
การศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
- ผู้เรียนมีการพัฒนา
ศักยภาพตาม
ความสามารถ ความ
สนใจและความถนัด 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๑ – 
๑๑.๒ 
 
มาตรฐานขั้นพื้นฐาน 
มฐ ๑ ผู้เรียนมีสุข
ภาวะท่ีดีและมี
สุนทรียภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ – ๑.๖ 
มฐ ๒ ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ – ๒.๔ 
มฐ ๑๔ การพัฒนา
สถานศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์ ปรัชญา 
และจุดเน้นที่กําหนด
ขึ้น  
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๑ – 
๑๔.๒ 
 



รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

๘๗ 

 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ตาํบลเสาไห้  อาํเภอเสาไห ้ จังหวัดสระบุรี 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

๓. โครงการวิถีชีวิต
ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

-   กิจกรรมสภา
นักเรียน 

-   กิจกรรม
เกษตรกรน้อย 

-   กิจกรรม
บันทึกความดี 

-   กิจกรรม
ประหยัด 
น้ํา / ไฟ ลดโลกร้อน 

-   กิจกรรมหนู
น้อยออมทรัพย์ตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

-   กิจกรรม
ลูกเสือ-เนตรนาร ี
-   กิจกรรมแม่ค้าตัว
จิ๋วมหกรรมมือสอง 

ระดับปฐมวัย และขั้น
ระดับประถมศึกษา 
เชิงปริมาณ 
- ผู้เรียนร้อยละ ๘๕  มี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามหลักสูตร 
- ผู้เรียนร้อยละ ๘๕  มี
ความเอ้ืออาทรต่อผู้อื่น
และกตัญญูต่อผู้มี
พระคุณ 
- ผู้เรียนร้อยละ ๘๕  มี
การวางแผนการทํางาน
และดําเนินการจน
สําเร็จ 
- ผู้เรียนร้อยละ ๘๕  
ทํางานอย่างมีความสุข 
มุ่งม่ันพัฒนางานและ
ภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง 
- ผู้เรียนร้อยละ ๘๕  
ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
- ผู้เรียนร้อยละ ๘๕  มี
ความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพ
สุจริตและหาความรู้
เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเอง
สนใจ 
- บุคลากรร้อยละ ๘๕  
มีความรู้และความ
เข้าใจในการจัดทํา
โครงการและปฏิบัติ
ตอบสนองนโยบายของ
โรงเรียน 

ระดับปฐมวัย และขั้น
ระดับประถมศึกษา 
เชิงปริมาณ 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๘  มี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามหลักสูตร 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๖  มี
ความเอ้ืออาทรต่อผู้อื่น
และกตัญญูต่อผู้มี
พระคุณ 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๔  มี
การวางแผนการทํางาน
และดําเนินการจน
สําเร็จ 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๒  
ทํางานอย่างมีความสุข 
มุ่งม่ันพัฒนางานและ
ภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๘ 
ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๒  มี
ความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพ
สุจริตและหาความรู้
เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเอง
สนใจ 
- บุคลากรร้อยละ ๙๖  
มีความรู้และความ
เข้าใจในการจัดทํา
โครงการและปฏิบัติ
ตอบสนองนโยบายของ
โรงเรียน 

มาตรฐานปฐมวัย 
มฐ ๒ เด็กมี
พัฒนาการด้าน
อารมณ์และจิตใจ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑ – ๒.๔ 
มฐ ๓ เด็กมี
พัฒนาการด้านสังคม 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑ – ๓.๔ 
มฐ ๔ เด็กมี
พัฒนาการด้าน
สติปัญญา 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๑ – ๔.๕ 
 
มาตรฐานขั้นพื้นฐาน 
มฐ ๒ ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ – ๒.๔ 
มฐ ๔ ผู้เรียนมี
ความสามารถในการ
คิดอย่างเป็นระบบ 
คิดสร้างสรรค์ 
ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้
อย่างมีสติ สมเหตุผล 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ – ๔.๔ 
มฐ ๖ ผู้เรียนมีทักษะ
ในการทํางาน รักการ
ทํางาน สามารถ
ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้
และมีเจตคติที่ดีต่อ
อาชีพสุจริต 



รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

๘๘ 

 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ตาํบลเสาไห้  อาํเภอเสาไห ้ จังหวัดสระบุรี 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

 
 
 
 
 
 
 
๔. โครงการวัน
สําคัญ 

-   กิจกรรมวัน 
วิสาขบูชา 

-   กิจกรรมวัน
มาฆบูชา 

-   กิจกรรมวันไหว้
คร ู

-   กิจกรรมวัน
เข้าพรรษา 

-   กิจกรรมวัน
แม่แห่งชาติ 
-   กิจกรรมวันพ่อ
แห่งชาติ 

-   กิจกรรมวัน 
ปิยมหาราช 

เชิงคุณภาพ 
- ผู้เรียนดําเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและ
ดํารงชีวิตอย่างมี
ความสุข 
 
ระดับปฐมวัย และ
ระดับประถมศึกษา 
เชิงปริมาณ 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ มี
ความกตัญญูกตเวทีต่อ
บิดา มารดาและผู้มี
พระคุณ 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ มี
ความตระหนัก รู้คุณค่า
และร่วมอนุรักษ์วัน
สําคัญต่างๆ 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ 
สามารถสร้างผลงานจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมด้าน
ศิลปะ ดนตร ี 
นาฏศิลป์และนันทนาการ
ตามจินตนาการ 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ 
เห็นคุณค่าในตนเอง มี
ความมั่นใจและกล้า
แสดงออกอย่าง
เหมาะสม 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ มี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีและ
ให้เกียรติผู้อื่น 

เชิงคุณภาพ 
- ผู้เรียนดําเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและ
ดํารงชีวิตอย่างมี
ความสุข 
 
ระดับปฐมวัย และ
ระดับประถมศึกษา 
เชิงปริมาณ 
-  ผู้เรียนทุกคนมีความ
กตัญญูกตเวทีต่อบิดา 
มารดาและผู้มีพระคุณ 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๔ มี
ความตระหนัก รู้คุณค่า
และร่วมอนุรักษ์วัน
สําคัญต่างๆ 
-  ผู้เรยีนร้อยละ ๙๒ 
สามารถสร้างผลงานจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมด้าน
ศิลปะ ดนตร ี 
นาฏศิลป์และนันทนาการ
ตามจินตนาการ 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๒ 
เห็นคุณค่าในตนเอง มี
ความมั่นใจและกล้า
แสดงออกอย่าง
เหมาะสม 
-  ผู้เรียนร้อยละ ๙๖ มี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีและ
ให้เกียรติผู้อื่น 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ -๖.๔ 
มฐ ๑๓ สถานศึกษามีการ
สร้าง ส่งเสริม สนับสนนุ 
ให้สถานศึกษาเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู ้
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๑ – ๑๓.๒ 
 
มาตรฐานปฐมวัย 
มฐ ๑เด็กมีพัฒนาการ
ด้านร่างกาย 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ – ๑.๔ 
มฐ ๒ เด็กมี
พัฒนาการด้าน
อารมณ์และจิตใจ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ – ๒.๔ 
มฐ ๓ เด็กมี
พัฒนาการด้านสังคม 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ – ๓.๔ 
มฐ ๔ เด็กมี
พัฒนาการด้าน
สติปัญญา 
ตัวบ่งชี้ ๔.๑ – ๔.๕ 
มาตรฐานขั้นพื้นฐาน 
มฐ ๑ ผู้เรียนมีสุข
ภาวะท่ีดีและมี
สุนทรียภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ – ๑.๖ 
มฐ ๒ ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ – ๒.๔ 



รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

๘๙ 

 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ตาํบลเสาไห้  อาํเภอเสาไห ้ จังหวัดสระบุรี 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

 เชิงคุณภาพ 
-  ผู้เรียนมีการพัฒนา
ศักยภาพตาม
ความสามารถ ความ
สนใจและความถนัด 

เชิงคุณภาพ 
-  ผู้เรียนมีการพัฒนา
ศักยภาพตาม
ความสามารถ ความ
สนใจและความถนัด 
 

มฐ ๑๐ สถานศึกษามี
การจัดหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้ 
และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่าง
รอบด้าน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๑ – 
๑๐.๖ 

 

กลยุทธ์ที่ ๓  สร้างและเตรียมความพร้อมด้านภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการส่งเสริม
อัจฉริยภาพทางด้าน
ภาษาต่างประเทศ 

-   กิจกรรม 
Impromptu  
Speech 
-   กิจกรรม 
Spelling  Bee  

-   กิจกรรม Story  
Telling 

-   กิจกรรม Cross  
Word 

-   กิจกรรมMulty  
Skills 

-   กิจกรรม 
Chinese  Speech 
 

ระดับประถมศึกษา 
เชิงปริมาณ 
- ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ มี
ความสามารถทางการฟัง 
พูด อ่านและเขยีน
ภาษาต่างประเทศที่มี 
คุณภาพ 
- ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ 
แสวงหาความรู้เพื่อ
พัฒนาตัวผู้เรียนเอง
และกระตุ้นนําไปสู่การ
แข่งขันวิชาการ 
- ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ มี
ความกระตือรือร้น
สนใจใฝ่รู้และมีส่วน
ร่วมในการแข่งขัน 

ระดับประถมศึกษา 
เชิงปริมาณ 
- ผู้เรียนร้อยละ ๗๕ มี
ความสามารถทางการฟัง 
พูด อ่านและเขยีน
ภาษาต่างประเทศที่มี 
คุณภาพ 
- ผู้เรียนร้อยละ ๗๕ 
แสวงหาความรู้เพื่อ
พัฒนาตัวผู้เรียนเอง
และกระตุ้นนําไปสู่การ
แข่งขันวิชาการ 
- ผู้เรียนร้อยละ ๗๕ มี
ความกระตือรือร้น
สนใจใฝ่รู้และมีส่วน
ร่วมในการแข่งขัน 

มาตรฐานขั้นพื้นฐาน 
มฐ ๓ ผู้เรียนมีทักษะ
ในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ 
และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ – ๓.๔ 
มฐ ๔ ผู้เรียนมี
ความสามารถในการ
คิดอย่างเป็นระบบ 
คิดสร้างสรรค์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้
อย่างมีสติสมเหตุผล 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ – ๔.๔ 
มฐ ๕ ผู้เรียนมีความรู้
และทักษะท่ีจําเป็น
ตามหลักสูตร 



รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

๙๐ 

 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ตาํบลเสาไห้  อาํเภอเสาไห ้ จังหวัดสระบุรี 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

 - ผู้เรียนร้อยละ ๓๐ 
สามารถนําทักษะ
ทางด้านภาษา 
ต่างประเทศไปใช้ใน
การแข่งขันวิชาการได้
อย่างมีคุณภาพ 
เชิงคุณภาพ 
- ผู้เรียนมี
ความสามารถทางการ
ฟัง พูด อ่านและเขียน
ภาษาต่างประเทศที่มี
คุณภาพและสามารถ
เข้าร่วม 
การแข่งขันได้ 
- ผู้เรียนแสวงหา
ความรู้เพื่อพัฒนาตัว
ผู้เรียนเองและกระตุ้น
นําไปสู่การแข่งขัน
วิชาการ 
- ผู้เรียนมีความ
กระตือรือร้นสนใจใฝ่รู้
และมีส่วนร่วมในการ
แข่งขัน 
- ผู้เรียนสามารถนํา
ทักษะทางด้าน
ภาษาต่างประเทศไปใช้
ในการแข่งขันวิชาการ
ได้อย่างมีคุณภาพ 
 
 
 
 

- ผู้เรียนร้อยละ ๓๕ 
สามารถนําทักษะ
ทางด้านภาษา 
ต่างประเทศไปใช้ใน
การแข่งขันวิชาการได้
อย่างมีคุณภาพ 
เชิงคุณภาพ 
- ผู้เรียนมี
ความสามารถทางการ
ฟัง พูด อ่านและเขียน
ภาษาต่างประเทศที่มี
คุณภาพและสามารถ
เข้าร่วม 
การแข่งขันได้ 
- ผู้เรียนแสวงหาความรู้
เพ่ือพัฒนาตัวผู้เรียน
เองและกระตุ้นนําไปสู่
การแข่งขันวิชาการ 
- ผู้เรียนมีความ
กระตือรือร้นสนใจใฝ่รู้
และมีส่วนร่วมในการ
แข่งขัน 
- ผู้เรียนสามารถนํา
ทักษะทางด้าน
ภาษาต่างประเทศไปใช้
ในการแข่งขันวิชาการ
ได้อย่างมีคุณภาพ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ – ๕.๔ 
มฐ ๑๐ สถานศึกษามี
การจัดหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้ 
กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่าง
รอบด้าน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๑ – 
๑๐.๖ 
 



รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

๙๑ 

 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ตาํบลเสาไห้  อาํเภอเสาไห ้ จังหวัดสระบุรี 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

๒.  โครงการ
Foreign  
Language 

-   กิจกรรม
ปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 

-   กิจกรรม 
English  
Communication in 
Classroom 

-   กิจกรรม  
English  Today 
-   กิจกรรม
ภาษาต่างประเทศ
หน้าเสาธง 
-   คลินิกภาษา 
-   กิจกรรม  ASEAN  
DAY  CAMP 
-   กิจกรรม
คริสต์มาส 
-   กิจกรรมEnglish  
Camp 
-   กิจกรรมจัดแถว 
๓ ภาษา 
 

ระดับปฐมวัยและ 
ประถมศึกษา 
เชิงปริมาณ 
-   ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ 
มีทักษะในการอ่าน ฟัง 
พูดและเขียนภาษา 
ต่างประเทศ 
-   ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ 
มีนิสัยรักการอ่านและ
แสวงหาความรู้ 
-   ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ 
เรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว
และมีความสุขกับการ
เรียนรู้ 
-   ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ 
มีความกระตือรือร้น
สนใจใฝ่รู้และมีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้ 
-   ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ 
เล่นและทํางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
เชิงคุณภาพ 
- ผู้เรียนมีทักษะใน 
การอ่าน ฟัง พูดและเขยีน
ภาษาต่างประเทศ 
- ผู้เรียนมีนิสัยรักการ 
อ่านและแสวงหาความรู ้
 

ระดับปฐมวัยและ 
ประถมศึกษา 
เชิงปริมาณ 
-   ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ 
มีทักษะในการอ่าน ฟัง 
พูดและเขียน
ภาษาต่างประเทศ 
-   ผู้เรียนร้อยละ ๙๖ 
มีนิสัยรักการอ่านและ
แสวงหาความรู้ 
-   ผู้เรียนร้อยละ ๙๔ 
เรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว
และมีความสุขกับการ
เรียนรู้ 
-   ผู้เรียนร้อยละ ๙๒ 
มีความกระตือรือร้น
สนใจใฝ่รู้และมีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้ 
-   ผู้เรียนร้อยละ ๙๖
เล่นและทํางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
เชิงคุณภาพ 
- ผู้เรียนมีทักษะใน 
การอ่าน ฟัง พูดและเขยีน
ภาษาต่างประเทศ 
- ผู้เรียนมีนิสัยรักการ 
อ่านและแสวงหาความรู ้
  

มาตรฐานขั้นพื้นฐาน 
มฐ ๓ ผู้เรียนมีทักษะ
ในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ 
และพัฒนาตนเอง 
อย่างต่อเนื่อง 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ – ๓.๔  
มฐ ๔ ผู้เรียนมี
ความสามารถในการ
คิดอย่างเป็นระบบ 
คิดสร้างสรรค์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้
อย่างมีสติสมเหตุผล 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ – ๔.๔ 
มฐ ๕ ผู้เรียนมีความรู้
และทักษะท่ีจําเป็น
ตามหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ – ๕.๔  
มฐ ๖ ผู้เรียนมีทักษะ
ในการทํางาน รักการ
ทํางาน สามารถ
ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้
และมีเจตคติที่ดีต่อ
อาชีพสุจริต 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ – ๖.๔ 
มฐ ๑๐ สถานศึกษามี
การจัดหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู้ 
และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่าง
รอบด้าน 
 



รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

๙๒ 

 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ตาํบลเสาไห้  อาํเภอเสาไห ้ จังหวัดสระบุรี 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

 - ผู้เรียนสามารถ 
เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพื่อค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติม  
-  ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว
และมีความสุขกับการ
เรียนรู้ 
- ผู้เรียนมีความ 
กระตือรือร้นสนใจใฝ่รู้
และมีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ผู้เรียนสามารถ
เล่นและทํางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

- ผู้เรียนสามารถ 
เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม 
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพื่อค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติม  
-  ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว
และมีความสุขกับการ
เรียนรู้ 
- ผู้เรียนมีความ 
กระตือรือร้นสนใจใฝ่รู้
และมีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ผู้เรียนสามารถ
เล่นและทํางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๑ – 
๑๐.๖ 

 
กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนได้อย่างมีคุณภาพ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

๑.  โครงการพัฒนา
ศักยภาพครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

-   กิจกรรมการ
อบรมและวัด
ประเมินผลการ
เรียนรู้ 

ระดับปฐมวัย และ
ระดับประถมศึกษา 
เชิงปริมาณ 
-  ร้อยละ ๘๕ ของครู
และบุคลากรมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู้ ตาม
แนวทางปรัชญาและ  

ระดับปฐมวัย และ
ระดับประถมศึกษา 
เชิงปริมาณ 
-  ร้อยละ ๙๘ ของครู
และบุคลากรมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู้ ตาม
แนวทางปรัชญาและ 

มาตรฐานปฐมวัย 
มฐ ๕ ครูปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ – ๕.๑๐ 
มฐ ๖ ผู้บริหาร
ปฏิบัติงานตาม 



รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

๙๓ 

 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ตาํบลเสาไห้  อาํเภอเสาไห ้ จังหวัดสระบุรี 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

-   กิจกรรมวิจัย
ในชั้นเรียน 

-   กิจกรรมสร้าง
ขวัญกําลังใจแก่ครู
และบุคลากร 

-   กิจกรรมวัน
ครู 

-   กิจกรรมการ
ผลิตสื่อและ
เทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนรู้ 

-   กิจกรรม
พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม 

-   กิจกรรมการ
ขอรับใบประกอบ
วิชาชีพครู 

-   กิจกรรมการ
ขยายผลและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
KM 

-   กิจกรรมเชิญ 
กูรู  สู่องค์กร 
    -   กิจกรรม
อบรมและพัฒนา
คุณภาพคร ู
 

หลักการปฏิรูป
การศึกษา 
-  ร้อยละ ๘๕  ครูและ
บุคลากรได้ศึกษาดูงาน 
เทียบเคียงคุณภาพกับ
สถานศึกษาท่ีบริหาร
จัดการได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ 
-  ร้อยละ ๘๕  ครูและบุคล
การได้แลกเปลีย่นเรยีนรู ้
แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่
ประสบผลสาํเร็จ 
-  ร้อยละ ๘๕  ของครู
สามารถวิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้
ที่ตนรับผิดชอบและใช้
ผลในการปรับการจัด
ประสบการณ์ 
เชิงคุณภาพ 
-  ครูและบุคลากรมี
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
ในทศวรรษที่  21 ตาม
แนวทางปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษที่สองเพ่ิมขึ้น 
-  ครูและบุคลากรนํา
ประสบการณ์จากการศึกษา
ดูงาน การเทียบเคียง
คุณภาพ การแลกเปลีย่น
ประสบการณ์ใช้จัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพ 

หลักการปฏิรูป
การศึกษา 
-  ร้อยละ ๙๕  ครูและ
บุคลากรได้ศึกษาดูงาน 
เทียบเคียงคุณภาพกับ
สถานศึกษาท่ีบริหาร
จัดการได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ 
-  ร้อยละ ๙๓  ครูและบุคล
การได้แลกเปลีย่นเรยีนรู ้
แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่
ประสบผลสาํเร็จ 
-  ร้อยละ ๙๓  ของครู
สามารถวิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้
ที่ตนรับผิดชอบและใช้
ผลในการปรับการจัด
ประสบการณ์ 
เชิงคุณภาพ 
-  ครูและบุคลากรมี
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
ในทศวรรษที่  21 ตาม
แนวทางปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษที่สองเพ่ิมขึ้น 
-  ครูและบุคลากรนํา
ประสบการณ์จากการศึกษา
ดูงาน การเทียบเคียง
คุณภาพ การแลกเปลีย่น
ประสบการณ์ใช้จัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพ 

บทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธฺภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ ๖.๗ 
มฐ ๗ แนวการจัด
การศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ – ๗.๕ 
มฐ ๑๑ การพัฒนา
สถานศึกษาตาม
นโยบายและแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษา เพื่อ
ยกระดับคุณภาพให้
สูงข้ึน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๑ – ๑๑.๒ 
 
มาตรฐานขั้นพื้นฐาน 
มฐ ๗ ครูปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ – ๗.๙ 



รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

๙๔ 

 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ตาํบลเสาไห้  อาํเภอเสาไห ้ จังหวัดสระบุรี 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

 -  ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในศูนย์
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษามี
ความสัมพันธ์อันดี มี
ความสามัคคี 
 

-  ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในศูนย์
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษามี
ความสัมพันธ์อันดี มี
ความสามัคคี 
 

 

 
กลยุทธ์ที่ ๕  ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสนับสนุนการเรียนรู้ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการโลก
กว้างทางการศึกษา 

-   กิจกรรม  
ทัศนศึกษานอก
สถานที ่

-   กิจกรรม
ศึกษาแหลง่เรียนรู้ 

-   กิจกรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

-   กิจกรรม
ส่งเสริม
ความสามารถสู่
ชุมชน 
 

ระดับระดับปฐมวัย 
เชิงปริมาณ  
-   ร้อยละ ๘๕  ของ
ผู้เรียนมีพัฒนาด้าน
อารมณ์และจิตใจที่ดี 
และมีความม่ันใจกล้า
แสดงออก 
-   ร้อยละ  ๘๕  ของ
ผู้เรียนมีระเบยีบวินัย  มี
ความรับผดิชอบ  ซื่อสัตย์
สุจริตและประพฤติตนตาม
วัฒนธรรมไทยและศาสนา 
-ร้อยละ  ๘๕  ของ
ผู้เรียนมีความคิด
เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิด
จากประสบการณ์การ
เรียนรู้ 
 

ระดับระดับปฐมวัย 
เชิงปริมาณ  
-   ร้อยละ ๙๒  ของ
ผู้เรียนมีพัฒนาด้าน
อารมณ์และจิตใจที่ดี 
และมีความม่ันใจกล้า
แสดงออก 
-   ผู้เรยีนทุกคนมีระเบียบ
วินัย  มีความรบัผิดชอบ  
ซื่อสัตย์สุจริตและประพฤติ
ตนตามวฒันธรรมไทยและ
ศาสนา 
-ร้อยละ  ๙๔  ของ
ผู้เรียนมีความคิด
เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิด
จากประสบการณ์การ
เรียนรู้ 
 

มาตรฐานปฐมวัย 
มฐ ๓ เด็กมี
พัฒนาการด้านสังคม 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ – ๓.๔ 
มฐ ๔ เด็กมี
พัฒนาการด้าน
สติปัญญา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ – ๔.๔ 
มฐ ๕ ครูปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ – 
๕.๑๐ 
มฐ ๙ คณะกรรมการ
สถานศึกษา และ
ผู้ปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตาม 



รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

๙๕ 

 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ตาํบลเสาไห้  อาํเภอเสาไห ้ จังหวัดสระบุรี 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

 เชิงคุณภาพ 
-   ผู้เรียนมีพัฒนาตรง
ตามมาตรฐานด้าน
ผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย  
อารมณ์  สังคมและ
สติปัญญา 
ระดับประถมศึกษา 
เชิงปริมาณ 
-  ร้อยละ ๘๕ ของ
ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วย 
ตนเองและเรียนรู้
ร่วมกันเป็นกลุ่มเพ่ือ
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพื่อการเรียนรู้
ระหว่างกัน 
-   ร้อยละ  ๘๕  
ของสถานศึกษาและ
ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
เชิงคุณภาพ 
-  สถานศึกษามีการ
เชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกับ
แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาในท้องถิ่น 
-  สถานศึกษามีการ
ขับเคลื่อนและ
ดําเนินงานให้บรรลุผล
สําเร็จตามเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ 
-   ผู้เรียนมีพัฒนาตรง
ตามมาตรฐานด้าน
ผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย  
อารมณ์  สังคมและ
สติปัญญา 
ระดับประถมศึกษา 
เชิงปริมาณ 
-  ร้อยละ ๙๘ ของ
ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองและเรียนรู้
ร่วมกันเป็นกลุ่มเพ่ือ
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพื่อการเรียนรู้
ระหว่างกัน 
-   ร้อยละ  ๙๒  
ของสถานศึกษาและ
ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
เชิงคุณภาพ 
-  สถานศึกษามีการ
เชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกับ
แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาในท้องถิ่น 
-  สถานศึกษามีการ
ขับเคลื่อนและ
ดําเนินงานให้บรรลุผล
สําเร็จตามเป้าหมาย 

บทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑ – ๙.๒ 
 
มาตรฐานขั้นพื้นฐาน 
มฐ ๓ ผู้เรียนมีทักษะ
ในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รัก
เรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ – ๓.๔ 
มฐ ๙ คณะกรรมการ
สถานศึกษาและ 
ผู้ปกครอง ชุมชน 
ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑ – ๙.๓ 
มฐ  ๑๓ สถานศึกษา
มีการสร้าง ส่งเสริม 
สนับสนุน  
ให้สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๑ – 
๑๓.๒ 
 



รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

๙๖ 

 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ตาํบลเสาไห้  อาํเภอเสาไห ้ จังหวัดสระบุรี 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

๒.  โครงการพัฒนา
ระบบ  ICT เพื่อการ
เรียนรู้ 

-   กิจกรรม
พัฒนาระบบเครือข่าย
ไร้สาย 

-   กิจกรรม
พัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

-   กิจกรรม
ส่งเสริมการใช้
อินเตอร์เน็ตเพื่อการ
เรียนรู้ 

-   กิจกรรม
ส่งเสริมครูและ
บุคลากรใช้ ICT ทํา
สื่อการเรียนการสอน 
 

ระดับปฐมวัยและ
ระดับประถมศึกษา 
เชิงปริมาณ 
- ร้อยละ ๘๕ ของ
นักเรียน ครู และ
บุคลากรสามารถใช้งาน
อินเตอร์เน็ตในการ
สืบค้นข้อมูลความรู้ได้ 
- ร้อยละ ๘๕ ของครู
และบุคลากร สามารถ
ใช้ ICT ทําสื่อ
ประกอบการสอน 
เชิงคุณภาพ 
- โรงเรียนอนุบาลบุญ
เกื้อวิทยา มี
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ที่มีระบบ
อินเทอร์เน็ตที่มี
ประสิทธิภาพสูง 
- มีตัวกระจายสัญญาณ 
WIFI ครอบคลุมทั่วทั้ง
โรงเรียน 

ระดับปฐมวัยและ
ระดับประถมศึกษา 
เชิงปริมาณ 
- ร้อยละ ๙๖ ของ
นักเรียน ครู และ
บุคลากรสามารถใช้
งานอินเตอร์เน็ตใน
การสืบค้นข้อมูล
ความรู้ได้ 
- ร้อยละ ๙๖ ของครู
และบุคลากร สามารถ
ใช้ ICT ทําสื่อ
ประกอบการสอน 
เชิงคุณภาพ 
- โรงเรียนอนุบาลบุญ
เกื้อวิทยา มี
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ที่มีระบบ
อินเทอร์เน็ตที่มี
ประสิทธิภาพสูง 
- มีตัวกระจาย
สัญญาณ WIFI 
ครอบคลุมทั่วทั้ง
โรงเรียน 
 

มาตรฐานปฐมวัย 
มฐ ๔ เด็กมี
พัฒนาการด้าน
สติปัญญา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ – ๔.๕ 
มฐ ๕ ครูปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ – ๕.๑๐ 
มฐ ๖ ผู้บริหาร
ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ - ๖.๗ 
มฐ ๗ แนวการจัด
การศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ – ๗.๕ 
มฐ ๙ คณะกรรมการ
สถานศึกษา และ
ผู้ปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด 
ประสิทธิผล 
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑ – ๙.๒ 
 
มาตรฐานขั้นพื้นฐาน 
มฐ ๓ ผู้เรียนมีทักษะ
ในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง    



รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

๙๗ 

 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ตาํบลเสาไห้  อาํเภอเสาไห ้ จังหวัดสระบุรี 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓.  โครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ และใช้
แหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษา 

-   กิจกรรม
ส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่าน 

-   กิจกรรม
ห้องสมุดเคลื่อนที่ 

-   กิจกรรม
ห้องสมุดนี้มีคําถาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระดับปฐมวัย และ
ระดับประถมศึกษา 
เชิงปริมาณ 
- ผู้เรียนร้อยละ ๘๕  
สามารถสรุปความคิด
จากเรื่องที่อ่าน ฟัง ดู 
และสื่อสารโดยการพูด
หรือเขียนตามความคิด
ของตนเองได้ 
- ผู้เรียนร้อยละ ๘๕  มี
ความคิดริเริ่ม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระดับปฐมวัย และ
ระดับประถมศึกษา 
เชิงปริมาณ 
- ผู้เรียนทุกคน  
สามารถสรุปความคิด
จากเรื่องที่อ่าน ฟัง ดู 
และสื่อสารโดยการ
พูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเองได้ 
- ผู้เรียนทุกคนมี
ความคดิริเริ่ม 

รักเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ – ๓.๔ 
มฐ ๗ ครูปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ – ๗.๙ 
มฐ ๑๑ สถานศึกษามีการ
จัดสภาพแวดล้อมและ
การบรกิารที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ  
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๑ – ๑๑.๓ 
มฐ ๑๓ สถานศึกษามี 
การสรา้ง ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้สถานศกึษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๑ – ๑๓.๒ 
 
มาตรฐานปฐมวัย 
มฐ ๓ เด็กมี
พัฒนาการด้านสังคม 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ – ๓.๔ 
มฐ ๔ เด็กมี
พัฒนาการด้าน
สติปัญญา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ – ๔.๔ 
มฐ ๕ ครูปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 



รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

๙๘ 

 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ตาํบลเสาไห้  อาํเภอเสาไห ้ จังหวัดสระบุรี 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

-   กิจกรรม
ธรรมชาติเพื่อการ
เรียนรู้ 
 

สร้างสรรค์ผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ 
- ผู้เรียนร้อยละ ๘๕  มี
ผลการประเมินการอ่าน 
คิดวิเคราะห์ และเขียน
เป็นไปตามเกณฑ์ 
- ผู้เรียนร้อยละ ๘๕  
สามารถนําเสนอวิธีคิด 
วิธีแก้ปัญหาด้วยวิธี
การศึกษาค้นคว้าจาก
เรื่องที่อ่านได้ 
- ผู้เรียนร้อยละ ๘๕  มี
นิสัยรักการอ่านและ
แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากห้องสมุด 
แหล่งเรียนรู้และสื่อ
ต่างๆรอบตัว 
- ผู้เรียนร้อยละ ๘๕  เรียนรู้
ร่วมกันเป็นกลุ่ม 
แลกเปลีย่นความคิดเห็น
เพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน
เชิงคุณภาพ 
- ผู้เรียนสามารถศึกษา
หาความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้และดํารงชีวิตได้
อย่างมีความสุข 
 

สร้างสรรค์ผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๐  มีผล
การประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียน
เป็นไปตามเกณฑ ์
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๒
สามารถนําเสนอวิธีคิด 
วิธีแก้ปัญหาด้วยวิธี
การศึกษาค้นคว้าจาก
เรื่องที่อ่านได้ 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๖  
มีนิสัยรักการอ่านและ
แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากห้องสมุด 
แหล่งเรียนรู้และสื่อ
ต่างๆรอบตัว 
- ผู้เรียนร้อยละ ๙๘  
เรียนรู้รว่มกันเป็นกลุ่ม 
แลกเปลีย่นความคิดเห็น
เพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน
เชิงคุณภาพ 
- ผู้เรียนสามารถ
ศึกษาหาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้และ
ดํารงชีวิตได้อย่างมี
ความสุข 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ – ๕.๑๐ 
มฐ ๙ คณะกรรมการ
สถานศึกษา และ
ผู้ปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑ – ๙.๒ 
 
มาตรฐานขั้นพื้นฐาน 
มฐ ๓ ผู้เรียนมีทักษะ
ในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รัก
เรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ – ๓.๔ 
มฐ ๙ คณะกรรมการ
สถานศึกษาและ
ผู้ปกครอง ชุมชน 
ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑ – ๙.๓ 
มฐ  ๑๓ สถานศึกษา
มีการสร้าง ส่งเสริม 
สนับสนุน  
ให้สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๑ – 
๑๓.๒ 
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๙๙ 

 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ตาํบลเสาไห้  อาํเภอเสาไห ้ จังหวัดสระบุรี 
 

 

กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ / ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือ
ในการจัดการศึกษา 

-   กิจกรรม
ประชุม
กรรมการบริหาร
สถานศึกษา 

-   กิจกรรม
ปฐมนิเทศผู้ปกครอง
นักเรียน 

-   กิจกรรมจิต
อาสาโรงเรียนสู่
ผู้ปกครอง 
    -   กิจกรรม
เครือข่ายผู้ปกครอง
นักเรียน 
 

ระดับปฐมวัย และ
ระดับประถมศึกษา 
เชิงปริมาณ  
- ร้อยละ ๘๕ มีการ
บริหารเครือข่ายความ
ร่วมมือในการจัด
การศึกษา  ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ตลอดจนได้รับการ
สนับสนุนการจัด
การศึกษาอย่างมี
คุณภาพ 
เชิงคุณภาพ 
- สถานศึกษามี
เครือข่ายความ 
ร่วมมือจัดการศึกษาให้
มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
หลักการจัดการศึกษา 
 

ระดับปฐมวัย และ
ระดับประถมศึกษา 
เชิงปริมาณ  
- ร้อยละ ๙๔ มีการ
บริหารเครือข่ายความ
ร่วมมือในการจัด
การศึกษา  ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ตลอดจนได้รับการ
สนับสนุนการจัด
การศึกษาอย่างมี
คุณภาพ 
เชิงคุณภาพ 
- สถานศึกษามี
เครือข่ายความ 
ร่วมมือจัดการศึกษา
ให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานหลักการ 
จัดการศึกษา 
 

มาตรฐานปฐมวัย 
มฐ ๕ ครูปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ – ๕.๑๐ 
มฐ ๗ แนวการจัด
การศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ – ๗.๕ 
มฐ ๙ คณะกรรมการ
สถานศึกษา และ
ผู้ปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑ – ๙.๒ 
 
มาตรฐานขั้นพื้นฐาน 
มฐ ๘ ผู้บริหาร
ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑ – ๘.๖ 
มฐ ๙ คณะกรรมการ
สถานศึกษา และ
ผู้ปกครอง ชุมชน 
ปฏิบัติงานตาม  
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๑๐๐ 

 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ตาํบลเสาไห้  อาํเภอเสาไห ้ จังหวัดสระบุรี 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ / ตัวบ่งชี้) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. โครงการระบบดี   
โรงเรียนมีคุณภาพ 
-   กิจกรรมพัฒนา
โครงสร้างและระบบ
บริหารจัดการ 

-   กิจกรรมนิเทศ
ภายในอย่างเป็นระบบ 

-   กิจกรรมพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพ
ภายใน 

-   กิจกรรมการ
ควบคุมภายในและลด
ความเสี่ยง 

-   กิจกรรมวัน
แห่งความสําเร็จ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระดับปฐมวัย และ
ระดับประถมศึกษา 
- โรงเรียนสามารถ
ดําเนินงานกิจกรรม 
ต่างๆได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 
- โรงเรียนมีการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
เป็นไปอย่างคล่องตัว
และสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษา 
- โรงเรียนมีการ
บริหารงานที่เป็นระบบ 
- โรงเรียนมีแบบ
ประกันคุณภาพภายใน
ที่ดําเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระดับปฐมวัย และ
ระดับประถมศึกษา 
- โรงเรียนสามารถ
ดําเนินงานกิจกรรม
ต่างๆได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 
- โรงเรียนมีการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเป็นไปอย่าง
คล่องตัวและ
สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษา 
- โรงเรียนมีการ
บริหารงานที่เป็น
ระบบ 
- โรงเรียนมีแบบ
ประกันคุณภาพ
ภายในที่ดําเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง 
 

บทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑ – ๙.๒ 
มฐ ๑๓ สถานศึกษามี
การสร้าง ส่งเสริม 
สนับสนุน  
ให้สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๑ – 
๑๓.๒ 
 
มาตรฐานปฐมวัย 
มฐ ๕ ครูปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ – ๕.๑๐ 
มฐ ๗ แนวการจัด
การศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ – ๗.๕ 
มฐ ๘ สถานศึกษามีการ
ประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง 
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑ – ๘.๖ 
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๑๐๑ 

 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ตาํบลเสาไห้  อาํเภอเสาไห ้ จังหวัดสระบุรี 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ / ตัวบ่งชี้) 

 - โรงเรียนมีระบบ
สารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการที่
ครอบคลุมภารกิจของ
สถาบันศึกษา 
- โรงเรียนมีโครงสร้าง
การบริหารจัดการที่
คล่องตัว 
 

- โรงเรียนมีระบบ
สารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการที่
ครอบคลุมภารกิจของ
สถาบันศึกษา 
- โรงเรียนมีโครงสร้าง
การบริหารจัดการที่
คล่องตัว 
 

มาตรฐานขั้นพื้นฐาน 
มฐ ๗ ครูปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ – ๗.๙ 
มฐ ๑๒ สถานศึกษามี
การประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา
ตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๑ – 
๑๒.๒ 
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๑๐๒ 

 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ตาํบลเสาไห้  อาํเภอเสาไห ้ จังหวัดสระบุรี 
 

๒. ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 

ด้านที่  ๑  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 

มาตรฐานที่ ๑  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 
 

ตัวบ่งชี้ 
จํานวน นร.  
ท่ีอยู่ในระดับ 

3 ขึ้นไป 

จํานวน นร.
ทั้งหมด 

ร้อยละที่ได้ 

 

น้ําหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๑.๑ มีน้าํหนักส่วนสูงเป็นไปตาม 
เกณฑ์มาตรฐาน 

๑๘๕ ๒๐๐ ๙๒.๕๐ ๑ ๐.๙๓ 

๑.๒ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวยั ๑๙๑ ๒๐๐ ๙๕.๕๐ ๑.๕ ๑.๔๓ 
๑.๓  มสีุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของ 
ตน 

๑๙๐ ๒๐๐ ๙๕.๐๐ ๑.๕ ๑.๔๓ 

๑.๔ หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงตอ่โรค  
อุบัติเหตุ ภยั และสิ่งเสพติด  

๑๙๖ ๒๐๐ ๙๘.๐๐ ๑ ๐.๙๘ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑    ๕ ๔.๗๗ 
 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา) 
๑. แบบบันทึกน้ําหนัก/ส่วนสูง 
๒. แบบสรุปน้ําหนัก/ส่วนสูง 
๓. แบบบันทึกสมรรถภาพ 
๔. แผนการจัดประสบการณ์(กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ) 
๕. แบบบันทึกการแปรงฟัน 
๖. แบบบันทึกการตรวจสุขภาพ 
๗. แบบบันทึกการจ่ายนม 
๘. กิจกรรมกลางแจ้ง 
๙. กิจกรรมกีฬาสี 
๑๐. กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
๑๑. กิจกรรมปฐมนิเทศ 

 

 ๑. วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนได้มีการส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายอย่างเป็นระบบตามเกณฑ์มาตรฐาน
อย่างเต็มศักยภาพ  โดยการจัดทําแบบบันทึกด้านต่างๆ เกี่ยวกับเด็กอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง  และมี
การจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ  เพ่ือรองรับการพัฒนาด้านร่างกายของเด็กทุกๆคนให้มีน้ําหนัก
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๑๐๓ 
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ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  มีทักษะในการเคลื่อนไหวได้เหมาะสมตามวัย  ให้มีสุขนิสัยใน
การดูแลสุขภาพของตน  เพื่อพัฒนาและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ และสิ่งเสพติดได้ 
 ๒. ผลการพัฒนา 
 จากการบันทึกผลการพัฒนาด้านร่างกายของเด็ก  ด้วยแบบบันทึกตามมาตรฐาน  รวมถึง
การจัดกิจกรรมเพ่ือรองรับการพัฒนาของเด็กต่างๆ จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีผลการประเมิน
คุณภาพมาตรฐานที่ ๑ ในระดับดีเยี่ยม  ในด้านน้ําหนัก/ส่วนสูง  มีการพัฒนาที่ดีตามวัย  เด็กมี
ทักษะการเคลื่อนไหวคล่องแคล่วดีตามมาตรฐานที่ครูกําหนด  อีกทั้งเด็กมีสุขนิสัยในการดูแลตนเอง
ในการหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคและการเกิดอุบัติเหตุ สิ่งเสพติดได้ดี 
 ๓.   แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 โรงเรียนได้จัดหาสื่ออุปกรณ์ที่สอดคล้องกับการพัฒนาด้านร่างกายของเด็ก  ประเมิน
มาตรฐานตามโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาครูเพ่ือยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นสุขภาพอนามัย  เพ่ือพัฒนานักเรียนการให้มีสมรรถนะตามเกณฑ์มาตรฐานควบคู่ไปกับการ
จัดการเรียนการสอนและมีการติดตามนิเทศการสอนของครูอย่างเป็นระบบ  
 

มาตรฐานที่ ๒  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 
 

ตัวบ่งชี้ 
จํานวน นร.  
ท่ีอยู่ในระดับ 

3 ขึ้นไป 

จํานวน นร.
ทั้งหมด 

 
ร้อยละที่ได้ 

 

 

น้ําหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๒.๑ ร่าเริงแจม่ใส มีความรูส้ึกท่ีดตี่อ 
      ตนเอง 

๒๒๗ ๒๐๐ ๑๐๐ ๑ ๑.๐๐ 

๒.๒ มคีวามมั่นใจและกล้าแสดงออก ๑๗๙ ๒๐๐ ๘๙.๕๐ ๑ ๐.๙๐ 
๒.๓ ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสม 
      กับวัย 

๑๙๔ ๒๐๐ ๙๗.๐๐ ๑ ๐.๙๗ 

๒.๔ ช่ืนชมศิลปะ ดนตรี กา 
      เคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ 

๑๙๖ ๒๐๐ ๙๘.๐๐ ๒ ๑.๙๖ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๒    ๕ ๔.๘๓ 
 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา) 
๑. แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน 
๒. แบบบันทึกพัฒนาการ 
๓. แผนการจัดกิจกรรม (กิจกรรมหลัก) 
๔. แฟ้มสะสมผลงาน 
๕. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
๖. กิจกรรมทัศนศึกษา 
๗. กิจกรรมส่งเสริมความสามารถสู่ชุมชน 
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๑๐๔ 
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๘. กิจกรรมกีฬาสี 
๙. กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 

 

 ๑. วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ และความสนใจ  ด้านศิลปะ  ด้าน
ดนตรี ด้านการจัดกิจกรรมและมีการบันทึกด้านต่างๆ  อย่างเป็นระบบเพ่ือปรับแก้ให้เด็กได้พัฒนา
อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เด็ก    มีความสุข  ร่าเริง  แจ่มใส  มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง  มีความมั่นใจและ
กล้าแสดงออก สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้อย่างเหมาะสมกับวัย  และเด็กสามารถชื่นชมศิลปะ  
ดนตรี  การเคลื่อนไหว  และรักธรรมชาติ   
 ๒. ผลการพัฒนา 
 จากการจัดกิจกรรมเพ่ือให้มีเด็กมีการพัฒนา  รวมทั้งการจัดทําเอกสารแบบบันทึกต่างๆ  
ด้านอารมณ์  และจิตใจของเด็ก  จะเห็นได้ว่าเด็กมีความสุข  ร่าเริง  แจ่มใส  มีความรู้สึกที่ดีต่ อ
ตนเอง  มีความมั่นใจ  กล้าแสดงออก สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้อย่างเหมาะสมกับวัย  
นอกจากนี้ผู้เรียนยังรู้จักชื่นชมศิลปะ  ดนตรี  การเคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ  โดยการพัฒนาที่ดีขึ้น
อย่างต่อเนื่องและเห็นได้ชัดเจน  ซึ่งมีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๒ ในระดับดีเยี่ยม                 
           ๓.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 โรงเรียนได้กําหนดแผนพัฒนาครูและนักเรียนเพ่ือยกระดับความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นการประกวดแข่งขันในระดับชาติ เพ่ือให้นักเรียนมีโอกาสฝึกประสบการณ์จริง การสอน
แบบโครงการ ฯลฯ และมีการติดตามนิเทศการสอนของครูอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการทดสอบ
ผู้เรียนด้านการแสดงออกเพ่ือ ประเมินความสามารถด้านการแสดงออกรู้จักชื่นชมผลงาน  จัดเวที
การแสดงออกต่างๆ  ของนักเรียนตามท่ีกําหนดในหลักสูตร 
 

มาตรฐานที่ ๓  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 
 

ตัวบ่งชี้ 
จํานวน นร. 

 ที่อยู่ในระดับ 
3 ขึ้นไป 

 
จํานวน นร.

ทั้งหมด 
 

 
ร้อยละที่ได้ 

 

 
นํ้าหนัก 
(คะแนน) 

 

คะแนน 
ที่ได้ 

๓.๑ มีวินยั รับผดิชอบ เช่ือฟังคําสั่ง
สอนของพ่อแม่ ครูอาจารย ์

๑๙๑ ๒๐๐ ๙๕.๕๐ ๒ ๑.๙๑ 

๓.๒ มคีวามซื่อสัตยส์ุจรติ ช่วยเหลือ
แบ่งปัน 

๑๙๗ ๒๐๐ ๙๘.๕๐ ๑ ๐.๙๙ 

๓.๓ เล่นและทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ ๑๘๙ ๒๐๐ ๙๔.๕๐ ๑ ๑.๙๕ 
๓.๔ ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทย

และศาสนาท่ีตนนับถือ 
๒๐๐ ๒๐๐ ๑๐๐ ๑ ๑.๐๐ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๓    ๕ ๔.๘๕ 
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๑๐๕ 

 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ตาํบลเสาไห้  อาํเภอเสาไห ้ จังหวัดสระบุรี 
 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา) 
๑. แบบบันทึกพัฒนาการ 
๒. ตารางเวรประจําวัน 
๓. กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
๔. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
๕. กิจกรรมวันเด็ก 
๖. แบบบันทึกการออมทรัพย์ 
๗. แบบบันทึกความดี 
๘. แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
๙. กิจกรรมกลุ่ม 
๑๐. การแต่งกายแบบไทยทุกวันศุกร์ 
๑๑. กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 
๑๒. การตักบาตรตอนเช้าทุกวันอังคาร 
๑๓. กิจกรรมวันไหว้ครูและรับขวัญน้อง 
๑๔. กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมและมารยาทไทย 

  

 ๑. วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนได้ส่งเสริมและได้พัฒนาผู้เรียนโดยจัดกิจกรรมตามตารางกิจกรรมประจําวันและนํา
รายละเอียดของการประเมินของ ตัวบ่งชี้บางรายการไปบูรณาการ การสอนตามหน่วยสาระการ
เรียนรู้ ได้แก่  กิจกรรมโฮมรูม  อบรมเด็กทุกวัน  การจัดทําบันทึกการทําความดี  การปฏิบัติตาม
ข้อตกลงของชั้นเรียน เข้าร่วมพิธีไหว้ครู  กิจกรรมวันแม่  และกิจกรรมออมวันละบาทเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ยากไร้  ตามโครงการจิตอาสาพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนมีวินัย  รู้จักรับผิดชอบ  เชื่อฟังคําสั่งสอนของ
พ่อแม่-ครู  ส่งเสริมให้มีความซื่อสัตย์สุจริต  และรู้จักช่วยเหลือผู้อื่น  
๒. ผลการพัฒนา 
 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เด็กมีทักษะการคิด  ช่วยพัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์  
ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล 
๓.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 โรงเรียนได้กําหนดแผนพัฒนาครูเพ่ือยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ
การพูด การแสดงออกในกิจกรรมวันสําคัญต่างๆ  ได้แก่ การจัดกิจกรรมการสอนที่สอดแทรก
กระบวนการคิดวิเคราะห์แบบ Mind map , การสอนแบบโครงการ ฯลฯ และมีการติดตามนิเทศ
การสอนของครูอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการ ทดสอบผู้เรียนให้มีโอกาสแสดงในโอกาสต่างๆ อย่าง
สม่ําเสมอ มีการจัดกิจกรรมที่สอดแทรกกับพัฒนาการของผู้เรียนในด้านต่างๆ  
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๑๐๖ 
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มาตรฐานที่ ๔  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
 

ตัวบ่งชี้ 
จํานวน นร. 

 ที่อยู่ในระดับ 
3 ขึ้นไป 

จํานวน นร.
ทั้งหมด 

ร้อยละที่ได้ 
นํ้าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๔.๑ สนใจเรยีนรูส้ิ่งรอบตัว ซักถาม
อย่างตั้งใจ และรักการเรยีนรู ้

 

๑๘๕ 
 

๒๐๐ 
 

๙๒.๕๐ ๑ ๐.๙๓ 

๔.๒ มคีวามคดิรวบยอดเกี่ยวกับสิง่
ต่าง ๆ ที่เกิดจากประสบการณ์
การเรยีนรู ้

 

๑๘๔ ๒๐๐ 
 

๙๒.๐๐ ๑ ๐.๙๒ 

๔.๓ มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสม
กับวัย 

๑๙๐ ๒๐๐ ๙๕.๐๐ ๑ ๐.๙๕ 

๔.๔ มีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และคณติศาสตร ์

 

๑๙๑ 

 
 
 

 
 

๒๐๐ 
 

๙๕.๕๐ ๑ ๐.๙๖ 

๔.๕ มจีินตนาการและความคดิ
สร้างสรรค ์

๑๙๗ ๒๐๐ ๙๘.๕๐ ๑ ๐.๙๙ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๔    ๕ ๔.๗๕ 
 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา) 
๑. แผนการจัดประสบการณ์ (กิจกรรมเสริมประสบการณ์) 
๒. แบบบันทึกรักการอ่าน 
๓. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
๔. กิจกรรมตอบคําถามจากห้องสมุด 
๕. กิจกรรมสนุกคิดสนุกอ่าน 
๖. กิจกรรมกลุ่มสาระหน้าเสาธง 
๗. กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย 
๘. ตารางการจัดประสบการณ์ 
๙. การศึกษาและวิเคราะห์เรียนตามแนวพหุปัญญา 
๑๐. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการ 
๑๑. แผนการจัดประสบการณ์ (เกมการศึกษา) 
๑๒. กิจกรรมคณิตศาสตร์หรรษา 
๑๓. สมุดรายงานประจําตัวนักเรียน 

 

๑. วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุสมผล โดยจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมพัฒนาทักษะการคิด ได้แก่  
กิจกรรมการเปรียบเทียบ จัดลําดับ เล่าเรื่อง และการสร้างแผนผังความคิด ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้
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๑๐๗ 

 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ตาํบลเสาไห้  อาํเภอเสาไห ้ จังหวัดสระบุรี 
 

โดยทําโครงงานในรายวิชาต่างๆ เช่น โครงงานภาษาอังกฤษ  โครงงานวิทยาศาสตร์  โครงงาน
คณิตศาสตร์ เป็นต้น  ครูจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหาการสอนแบบสืบสวนสอบสวน  
การสอนแบบโครงงานสถานศึกษาจัดกิจกรรมให้นักเรียนวิเคราะห์ข่าวสถานการณ์ต่าง ๆ หน้าเสาธง
ทุกวัน  
 ๒. ผลการพัฒนา 
 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย  เพ่ือฝึกทักษะการคิด
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกชั้น  ช่วยพัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์        
คิดสร้างสรรค์  คิดอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล 
 ๓.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 โรงเรียนได้กําหนดแผนพัฒนาครูเพื่อยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ
การคิด เพ่ือพัฒนานักเรียนการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสม
เหตุผล  ได้แก่ การจัด กิจกรรมการสอนที่สอดแทรกกระบวนการคิดวิเคราะห์แบบ Mind map , 
การสอนแบบโครงงาน ฯลฯ และมีการ ติดตามนิเทศการสอนของครูอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมี การ
ทดสอบผู้เรียนด้านการคิดเพ่ือประเมินความสามารถ ด้านการคิดของนักเรียนตามที่กําหนดใน
หลักสูตร 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา) 
 โรงเรียนได้ดําเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้  
 -  การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา 
 -  การสอนแบบใช้แผนที่ความคิด 
 -  การสอนแบบ ใช้คําถาม ๕W/๑H 
 -  การสอนแบบโครงงาน  
 -  การจัดกิจกรรมวิเคราะห์  ข่าว สถานการณ์ต่างๆ  
 

วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๔ 
โรงเรียนส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ 

แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผลโดยจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมพัฒนาทักษะการคิดได้แก่ 
กิจกรรมการเปรียบเทียบ จัดลําดับ การเล่าเรื่อง และการสร้างแผนผังความคิด ส่งเสริมให้ครูจัดการ
เรียนรู้เพ่ือฝึกทักษะการคิดทุกรายวิชารวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ โดยทําโครงงานในรายวิชา
ต่าง ๆ เช่น โครงงานภาษาอังกฤษ โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานศิลปะ
สร้างสรรค์ และโครงงานวิชาการงานพ้ืนฐานอาชีพครูจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหาการ
สอนแบบสืบสวนสอบสวน การสอนแบบโครงงานสถานศึกษาจัดกิจกรรมให้นักเรียนวิเคราะห์ข่าว
สถานการณ์ต่าง ๆ หน้าเสาธงทุกวันและจัดโครงการประกวดยอดนักคิด 
 



รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

๑๐๘ 
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ผลการพัฒนา  
 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือฝึกทักษะการคิด 
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกชั้น ช่วยพัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์    คิดสังเคราะห์ คิด
สร้างสรรค์ คิดอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถคิดสรุปความมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่  ๔  ในระดับ    ดีเยี่ยม 
 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต   
 โรงเรียนควรกําหนดแผนพัฒนาครูเพ่ือยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ทักษะการคิด เพ่ือพัฒนานักเรียนการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมี
สติสมเหตุผล  ได้แก่ การจัดกิจกรรมการสอนที่สอดแทรกกระบวนการคิดวิเคราะห์แบบ Mind map , 
การสอนแบบโครงงาน ฯลฯ และมีการติดตามนิเทศการสอนของครูอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการ
ทดสอบผู้เรียนด้านการคิดเพ่ือประเมินความสามารถด้านการคิดของนักเรียนตามที่กําหนดใน
หลักสูตรออกมาเป็นภาพรวม(ร้อยละ)ของโรงเรียน 
 

ด้านที่  ๒ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา   

มาตรฐานที่  ๕  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิพล 
 

ตัวบ่งชี้ 
จํานวนครู  

ที่อยู่ในระดับ 
3 ขึ้นไป 

จํานวนครู
ทั้งหมด 

ร้อยละที่ได้ 
นํ้าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๕.๑ ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของ
การจัดการศึกษาปฐมวัย และสามารถนํามา
ประยุกต์ใช้ในการจดัประสบการณ ์

 
๑๐ 

 

 
๑๐ 

 

 
๑๐๐ 

 
๒ ๒.๐๐ 

๕.๒ ครูจัดทําแผนการจดัประสบการณ์ทีส่อดคล้อง
กับหลักสตูรการศึกษาปฐมวัยและสามารถจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย 
สอดคล้องกับความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

 
 

๑๐ 
 

 
 

๑๐ 
 

 
๑๐๐ 

 
๒ ๒.๐๐ 

๕.๓ ครูบริหารจดัการช้ันเรยีนที่สร้างวินัยเชิงบวก ๑๐ ๑๐ ๑๐๐ ๒ ๒.๐๐ 

๕.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้อง
กับพัฒนาการของเด็ก 

 

๑๐ 
 

๑๐ 
 

๑๐๐ ๒ ๒.๐๐ 

๕.๕  ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการ
ของเด็กอย่างหลากหลาย และสรปุรายงานผล
พัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง 

 
๑๐ 

 

 
๑๐ 

 

 
๑๐๐ 

 
๒ ๒.๐๐ 

๕.๖ ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทีต่น
รับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการจัด
ประสบการณ ์

๑๐ 
 

๑๐ 
 

๑๐๐ ๒ ๒.๐๐ 

๕.๗ ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรูไ้ด้ตลอดเวลา ๑๐ ๑๐ ๑๐๐ ๒ ๒.๐๐ 
๕.๘ ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง ๑๐ ๑๐ ๑๐๐ ๒ ๒.๐๐ 
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๑๐๙ 
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ตัวบ่งชี้ 
จํานวนครู  

ที่อยู่ในระดับ 
3 ขึ้นไป 

จํานวนครู
ทั้งหมด 

ร้อยละที่ได้ 
นํ้าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๕.๙ ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้าน
การศึกษาปฐมวัย 

๘ ๑๐ ๘๐.๐๐ ๒ ๑.๖๐ 

๕.๑๐ ครูจดัทําสารนิทัศน์และนํามาไตร่ตรองเพื่อใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก 

๑๐ ๑๐ ๑๐๐ ๒ ๒.๐๐ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๕    ๒๐ ๑๙.๖๐ 
 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา) 
๑. โครงการปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
๒. โครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๓. โครงการเรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ภายใน/ภายนอก 
๔. กิจกรรมจัดทําแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการและเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
๕. กิจกรรมผลิตสื่อ จัดหา จัดซื้อสื่อ/ผลิตสื่อ CD 
๖. จัดทําวิจัยในชั้นเรียน 
๗. แฟ้มสะสมงานครู/บันทึกการเข้ารับการอบรม 
๘. แบบบันทึกการจัดประสบการณ์หลังการสอน 
๙. กิจกรรมนิเทศการสอน 

  

 ๑. วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความเข้าใจปรัชญา หลักการ จุดหมาย และสาระการเรียนรู้
ของ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้และเชื่อมโยงความรู้ความเข้าใจสู่
การจัดทําหน่วยการเรียนรู้ การจัดประสบการณ์ การจัดกิจกรรมประจําวัน และการประเมิน
พัฒนาการเด็ก ได้อย่างชัดเจน และสามารถชี้แนะผู้อ่ืนได้  ครูจัดทําแผนการจัดประสบการณ์ที่
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา ครอบคลุมพัฒนาการเด็ กทั้ง ๔ ด้าน       
ครูปฏิบัติหน้าที่ตามตําแหน่งด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเทการสอนอย่างเต็มความสามารถ  เพ่ือพัฒนาให้
เด็กมีคุณภาพบรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร  มีความเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของ
การจัดการศึกษาปฐมวัย บริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวกใช้สื่อและเทคโนโลยีสอดคล้องกับ
พัฒนาการของเด็ก  ใช้เครื่องมือการวัดผลและประเมินพัฒนาการอย่างต่อเนื่องและหลากหลาย     
มีกาวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้   
 ๒. ผลการพัฒนา  
 จากการจัดโครงการ/กิจกรรมที่หลากหลายส่งผลให้ครูผู้สอนระดับปฐมวัยมีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับปรัชญา หลักการ จุดหมายธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย  สามารถจัดทํา
แผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตร  มีการบริหารจัดการชั้นเรียน  ผลิตและใช้สื่อ
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๑๑๐ 
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เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก ใช้เครื่องมือในการวัดและประเมินพัฒนาการอย่าง
หลากหลาย  จัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  ครูมีความรู้ความสามารถในด้านการจัด
การศึกษาปฐมวัย 
 ๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 โรงเรียนได้กําหนดแผนพัฒนาการเพ่ือยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กอย่างต่อเนื่องและหลากหลาย  ใช้สื่อและนวัตกรรมที่
หลากหลายและเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย 
 

มาตรฐานที่ ๖  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ 
นํ้าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๖.๑ ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจดัการศึกษา
ปฐมวัย 

 

ดเียี่ยม ๓ ๓.๐๐ 

๖.๒ ผู้บริหารมีวสิัยทัศน์ ภาวะผู้นาํ และความคิดรเิริ่ม
ที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 

ดเียี่ยม ๓ ๓.๐๐ 

๖.๓ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้
ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้ง
ด้านวิชาการและการจดัการ 

 
ดีมาก 

 
๓ ๒.๔๐ 

๖.๔ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามแผนพัฒนาคณุภาพสถานศึกษา ดีมาก ๓ ๒.๔๐ 

๖.๕ ผู้บริหารส่งเสรมิและพัฒนาศกัยภาพบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ 

 

ดีมาก ๓ ๒.๔๐ 

๖.๖ ผู้บริหารให้คําแนะนาํ คําปรกึษาทางวิชาการและ
เอาใจใส่การจดัการศึกษาปฐมวัยเด็กเต็ม
ศักยภาพและเตม็เวลา 

 
ดีเยี่ยม 

 
๓ ๓.๐๐ 

๖.๗ เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหาร
จัดการศึกษาปฐมวัย 

 

ดีเยี่ยม ๒ ๒.๐๐ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๖ ดีเยี่ยม ๒๐ ๑๘.๘๐ 
 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา) 
๑. หลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย 
๒. แผนพัฒนาการศึกษา 
๓. ประชุมประจําเดือน 
๔. แบบประเมินการใช้หลักสูตรปฐมวัย 
๕. โครงการ/กิจกรรมของโรงเรียน 
๖. รายงานการใช้หลักสูตรปฐมวัย 
๗. แบบประเมินความพึงพอใจ 



รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

๑๑๑ 

 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ตาํบลเสาไห้  อาํเภอเสาไห ้ จังหวัดสระบุรี 
 

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

๑. วิธีการพัฒนา 
 ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจ สามารถอธิบายความหมายของปรัชญา แนวคิด หลักการ และ
จุดหมาย ของการจัดการศึกษาปฐมวัยได้อย่างชัดเจนและสามารถอธิบาย ถ่ายทอดและชี้แนะแก่
ผู้อ่ืนได้และเป็นที่ยอมรับ จากผู้เกี่ยวข้อง  และมีร่องรอยหลักฐานชัดเจน สามารถตรวจสอบได้  
ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม ผู้บริหารให้คําปรึกษาทางวิชาการ  เอาใจใส่การศึกษา
ปฐมวัยอย่างเต็มศักยภาพ   
 ๒. ผลการพัฒนา   
 จากการจัดกิจกรรม/โครงการที่หลากหลาย  ผู้บริหารเข้าใจหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษา
ปฐมวัย  โครงการพัฒนาเครือข่าย ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการศึกษา  รายงานประจําปี  
รวมถึงการประชุมวิชาการ ประชุมประจําเดือน  ทําให้ผู้บริหารรู้ถึงปัญหาและสามารถแก้ไขปัญหาได้
อย่างมีเหตุผล 
 ๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต       
 โรงเรียนได้กําหนดแผนพัฒนาครูเพื่อพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องอีกท้ังสนับสนุนส่งเสริมให้ 
ชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาร่วมบริหารจัดการให้มากยิ่งขึ้นทุกภาคส่วน และมีการติดตาม
นิเทศ การสอนของครูอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการศึกษาดูงานในส่วนที่ต้องการพัฒนาของครู  
ผู้ปกครองให้รู้จักหน้าที่  ตระหนัก รับผิดชอบตามที่กําหนด 
 
 
 
 



รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

๑๑๒ 

 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ตาํบลเสาไห้  อาํเภอเสาไห ้ จังหวัดสระบุรี 
 

มาตรฐานที่  ๗  แนวการจัดการศึกษา 
 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ 
นํ้าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๗.๑ มหีลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
และนําสู่การปฏิบัตไิด้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ดีมาก ๔ ๓.๒๐ 

๗.๒ มรีะบบและกลไกใหผู้้มสี่วนรว่มทุกฝ่าย   
ตระหนักและเข้าใจหลักการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

 

ดีมาก ๔ ๓.๒๐ 

๗.๓ จดักิจกรรมเสรมิสร้างความตระหนักรู้และ
ความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 

 

ดีมาก ๔ ๓.๒๐ 

๗.๔ สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือ
กับผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น 

ดีมาก ๔ ๓.๒๐ 

๗.๕ จดัสิ่งอํานวยความสะดวกเพือ่พัฒนาเด็กอย่าง
รอบด้าน 

ดีมาก ๔ ๓.๒๐ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๗ ดีเยี่ยม ๒๐ ๑๖.๐๐ 
 

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



รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

๑๑๓ 

 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ตาํบลเสาไห้  อาํเภอเสาไห ้ จังหวัดสระบุรี 
 

 ๑. วิธีการพัฒนา                    
 โรงเรียนมีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนําสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วม  ทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการศึกษาปฐมวัยมีการ
จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการเข้าใจการศึกษา  สร้างการมีส่วนร่วม
และแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครองชุมชนและท้องถิ่น  จัดสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็ก
อย่างรอบด้าน 
 ๒. ผลการพัฒนา   
 จากการจัดกิจกรรมตามโครงการ/กิจกรรมมีผลการประเมินในระดับ ดีเยี่ยม  เพราะมี
ร่องรอยหลักฐานปรากฎชัดเจนตรวจสอบได้ รวมทั้งนําข้อมูลมาพัฒนาปรับปรุงการจัดโครงการ 
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้ สถานศึกษาจัดให้มีสิ่งอํานวยความสะดวก
เพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน  โดยมีการวางแผนการดําเนินงาน มีการดําเนินงานเป็นระบบ มีการ
ตรวจสอบ และปรับปรุงการดําเนินงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ยอมรับ และเป็นแบบอย่างแก่
สถานศึกษาอ่ืน  สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ และความเข้าใจหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัยให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีการวางแผน ดําเนินงาน ตรวจสอบ และปรับปรุงการ
จัดกิจกรรมให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสามารถเป็นแบบอย่างได้รับการยอมรับ ทําให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เกิดความตระหนักรู้ และเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างชัดเจน    
 ๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 โรงเรียนได้กําหนดแผนพัฒนาครู หลักสูตรการศึกษา  เพ่ือยกระดับความสามารถในการ
เรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยตนเอง  อย่างเป็นระบบและทําให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์  
สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล รวมทั้งมีการทดสอบผู้เรียนตามที่กําหนดในหลักสูตร
ของสถานศึกษา 
 

มาตรฐานที่  ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 
 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ นํ้าหนัก (คะแนน) 
คะแนน 

ที่ได้ 

๘.๑ กาํหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา ดีมาก ๑ ๐.๘๐ 

๘.๒ จัดทาํและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที ่

ดีมาก ๑ ๐.๘๐ 

๘.๓ จัดระบบข้อมลูสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการ
บริหารจัดการ 

 

ดีมาก ๑ ๐.๘๐ 

๘.๔ ตดิตามตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

ดีมาก ๐.๕ ๐.๔๐ 



รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

๑๑๔ 

 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ตาํบลเสาไห้  อาํเภอเสาไห ้ จังหวัดสระบุรี 
 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ นํ้าหนัก (คะแนน) 
คะแนน 

ทีไ่ด้ 

๘.๕ นาํผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
ไปใช้วางแผนพัฒนาคณุภาพการศกึษาอยา่งต่อเนื่อง 

 

ดีมาก ๐.๕ ๐.๔๐ 

๘.๖ จัดทาํรายงานประจาํปีท่ีเปน็รายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน 

 

ดีมาก ๑ ๐.๘๐ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๘ ดีมาก ๕ ๔.๐๐ 
 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา) 
๑. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
๒. แผนการจัดประสบการณ์ 
๓. แผนพัฒนาการศึกษา 
๔. โครงการต่างๆ 
๕. กิจกรรมต่างๆ 
๖. แผนปฏิบัติการ 
๗. แฟ้มข้อมูลนักเรียน 
๘. บัญชีเรียกชื่อ 
๙. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและการประกันคุณภาพภายในให้เข้มแข็ง 
๑๐. รายงานประจําปี 
๑๑. กิจกรรมนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ 
๑๒. คําสั่งแต่งตั้งการทํางาน 

  

 ๑. วิธีการพัฒนา 
 สถานศึกษามีมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาที่เกิดจากการศึกษา วิเคราะห์
มาตรฐานและ   ตัวบ่งชี้ตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้มาตรฐานและตัวบ่งชี้สะท้อน         
อัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริมของ สถานศึกษาที่เด่นชัด โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษา รวมทั้งมีการประกาศค่าเป้าหมาย    แต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ให้กลุ่มผู้เกี่ยวข้องทั้ง
ภายในและภายนอกรับทราบทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย  กําหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย การจัดทํา
และดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษามีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และสารสนเทศในการบริหารจัดการ ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการดําเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษามีการนําผลการประเมิน
คุณภาพทั้งภายใน/ภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จัดทํารายงาน
ประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
 
 



รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

๑๑๕ 

 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ตาํบลเสาไห้  อาํเภอเสาไห ้ จังหวัดสระบุรี 
 

 ๒. ผลการพัฒนา   
 จากการดําเนินการจัดกิจกรรมการกําหนดมาตรฐานสถานศึกษาที่หลากหลาย  ส่งผลให้
สถานศึกษาสามารถวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และสามารถวิเคราะห์ผลของเด็กนักเรียน
รายบุคคลมาแก้ปัญหาได้ตรงกับพฤติกรรม 
 ๓. แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนได้กําหนดมาตรฐานการศึกษา  เพ่ือยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับเด็กแต่ละระดับชั้นเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของเด็กให้มีศักยภาพให้ดีขึ้น   
 

ด้านที่  ๓  มาตรฐานด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ ๙  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ นํ้าหนัก (คะแนน) 
คะแนน 

ที่ได้ 

๙.๑ เป็นแหล่งเรียนรูเ้พื่อพัฒนาการเรยีนรู้ของ
เด็กและบุคลากรในสถานศึกษา 

 

ดีมาก ๒.๕ ๒.๐๐ 

๙.๒ มีการแลกเปลีย่นเรยีนรูร้่วมกนัภายใน
สถานศึกษา ระหวา่งสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกีย่วข้อง 

ดเียี่ยม ๒.๕ ๒.๕๐ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๙ ดีเยี่ยม ๕ ๔.๕๐ 
 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา) 
๑. โครงการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 
๒. การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช้สื่อเทคโนโลยี 
๓. กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ 
๔. กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นเพ่ือการเรียนรู้ระดับปฐมวัย 
๕. กิจกรรมเยี่ยมบ้าน 
๖. กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับปฐมวัย 
๗. กิจกรรมธรรมชาติเพ่ือการเรียนรู้ 

  

 ๑. วิธีการพัฒนา                    
 สถานศึกษา มีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ มี ขั้ น ต อ น ก า ร
ดําเนินงานสร้าง และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา โดยศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลสารสนเทศ
แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา จัดทําแผนพัฒนาและดําเนินการตามขั้นตอนตามที่
กําหนด การดําเนินการกํากับ  ติดตาม และนําผลไปปรับปรุงพัฒนา อย่างต่อเนื่อง การดําเนินงานใน
การส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียน  บุคลากรในสถานศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดกระบวนการ
เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา โดยศึกษาอย่างมีขั้นตอน วิเคราะห์ข้อมูล



รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

๑๑๖ 

 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ตาํบลเสาไห้  อาํเภอเสาไห ้ จังหวัดสระบุรี 
 

สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย และ
ดําเนินการตามขั้นตอนตามที่กําหนด   สรุปรายงานผลการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมแหล่งเรียนรู้  เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรใน
สถานศึกษา  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน 
และองค์กรที่เกี่ยวข้อง    
 ๒. ผลการพัฒนา 
 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลายในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ทุกชั้น  ช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ธรรมชาติสิ่งรอบตัวทําให้ เกิดความสร้างสรรค์  ความคิด
อย่างเป็นระบบ  สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล 
 ๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 โรงเรียนได้กําหนดโครงการและกิจกรรมที่หลากหลาย  เพ่ือให้เด็กมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล  
และรู้จักคิดวิเคราะห์ด้วยตนเอง  และมีการติดตามผลการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งมีการ
ทดสอบผู้เรียน  เพื่อประเมินความสามารถของนักเรียน   
 

ด้านที่  ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา) 
๑. กิจกรรมพัฒนาสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และนันทนาการของนักเรียน 
๒. กิจกรรมเรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ภายใน/ภายนอก 
๓. โครงการปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
๔. กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
๕. โครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๖. กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
๗. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
๘. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ นํ้าหนัก (คะแนน) 
คะแนน 

ที่ได้ 

๑๐.๑  จัดโครงการ  กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุ
ตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการ
จัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 

 
ดีมาก 

 
๓ ๒.๔๐ 

๑๐.๒ ผลการดําเนินงานบรรลตุามเป้าหมาย ดีมาก ๒ ๑.๖๐ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๐ ดีมาก ๕ ๔.๐๐ 



รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

๑๑๗ 

 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ตาํบลเสาไห้  อาํเภอเสาไห ้ จังหวัดสระบุรี 
 

๙. กิจกรรมกีฬาสีภายใน 
๑๐. กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
๑๑. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
๑๒. กิจกรรมส่งเสริมความสามารถสู่ชุมชน 
๑๓. กิจกรรมวันแห่งความสําเร็จ 
๑๔. แผนปฏิบัติการ 
๑๕. แผนพัฒนาการศึกษา 
๑๖. สรุปรายงานผลการดําเนินกิจกรรม/โครงการ 
๑๗. แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรม 
๑๘. รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

 ๑. วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการจัดโครงการกิจกรรมพัฒนาเด็กให้มีการใช้
ปรัชญา  วิสัยทัศน์และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา  เช่น  โครงงานศิลปะ
สร้างสรรค์และโครงงานวิทยาศาสตร์ 
 ๒. ผลการพัฒนา 
 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย  เพ่ือฝึกทักษะการ
คิด และช่วยพัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์  การคิดสร้างสรรค์  คิดอย่างเป็นระบบ  การตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล  และมีการประเมินคุณภาพตามนโยบายของการศึกษาปฐมวัย  
 ๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต   
 โรงเรียนได้กําหนดแผนพัฒนาการส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ การอ่าน  การใช้เทคโนโลยี
ผสมในการเรียน  การสอนที่สอดแทรกในกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ  และมีการทดสอบผู้เรียน
เพ่ือประเมินความสามารถด้านการคิด  การเขียนของนักเรียนตามหลักสูตรปฐมวัย  
 
 
ด้านที่ ๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม  
มาตรฐานที่ ๑๑  การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพ่ือยกระดับ
คุณภาพให้สูงขึ้น 
 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ นํ้าหนัก (คะแนน) 
คะแนน 

ที่ได้ 

๑๑.๑ จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสรมิสนับสนุน
ตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศกึษาปฐมวัย 

 

ด ี ๓ ๑.๘๐ 

๑๑.๒ ผลการดําเนินงานบรรลตุามเป้าหมาย ดีมาก ๒ ๑.๖๐ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๑ ดี ๕ ๓.๔๐ 
 



รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

๑๑๘ 

 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ตาํบลเสาไห้  อาํเภอเสาไห ้ จังหวัดสระบุรี 
 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา) 
๑. โครงการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีของผู้เรียน 
๒. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
๓. โครงการเรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ภายใน/ภายนอก 
๔. โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพทางด้านภาษาต่างประเทศ 
๕. สรุปรายงานผลการดําเนินกิจกรรม/โครงการ 
๖. แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรม/โครงการ 
๗. รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

  

 ๑.วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี  การคิดอย่าง
เป็นระบบ  การศึกษาค้นคว้าหาความรู้  โดยจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้
ประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ภายใน/ภายนอก ฝึกทักษะการอ่าน  การใช้ภาษา  โดยทํา
โครงการส่งเสริมต่าง ๆ เช่น  โครงการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี  โครงการส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่าน  โครงการแหล่งเรียนรู้  และโครงการภาษาอังกฤษ    เพ่ือเป็นกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตาม
นโยบายเกี่ยวกับการจัดการการศึกษาปฐมวัย 
 ๒. ผลการพัฒนา          
 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  จัดโครงการและกิจกรรมอย่างหลากหลาย  เพ่ือฝึกทักษะ
การคิด   การอ่าน  การใช้เทคโนโลยี  ในการส่งเสริมตามนโยบายการศึกษาปฐมวัย 
 ๓.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต   
 โรงเรียนได้กําหนดแผนพัฒนาการส่งเสริมตามนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัย  โดยเน้น
ทักษะการคิด  การอ่าน  การใช้เทคโนโลยีแก่ผู้เรียน  และทดสอบผู้เรียนเพ่ือประเมินความสามารถ
ของผู้เรียนในด้านต่างๆ 
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๑๑๙ 

 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ตาํบลเสาไห้  อาํเภอเสาไห ้ จังหวัดสระบุรี 
 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ด้านที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน   
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 
 

ตัวบ่งชี้ 
จํานวน นร. 

 ที่อยู่ในระดับ 
3 ขึ้นไป 

จํานวน นร.
ทั้งหมด 

ร้อยละที่ได้ 
นํ้าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๑.๑  มสีุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ 
และออกกําลังกายสม่ําเสมอ 

 

๓๔๔ 
 

๓๕๘ 
 

๙๖.๐๙ ๐.๕ ๐.๔๘ 

๑.๒ มีน้าํหนัก ส่วนสูง และม ี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ ์
มาตรฐาน 

๓๔๓ ๓๕๘ ๙๕.๘๑ ๐.๕ ๐.๔๘ 

๑.๓ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติด 
ให้โทษและหลีกเลีย่งตนเองจาก 
สภาวะทีเ่สี่ยงต่อความรุนแรง โรค  
ภัย อุบัติเหตุ และปญัหาทางเพศ 

 
 

๓๕๑ 
 

๓๕๘ 
 

๙๘.๐๔ 
 

๑ ๐.๙๘ 

๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความ 
มั่นใจ กล้าแสดงออกอย่าง 
เหมาะสม 

๓๓๕ ๓๕๘ ๙๓.๕๘ ๑ ๐.๙๔ 

๑.๕ มมีนุษยสมัพันธ์ที่ดีและให ้
เกียรตผิู้อื่น 

๓๕๑ ๓๕๘ ๙๘.๐๔ ๑ ๐.๙๘ 

๑.๖ สร้างผลงานจากการเข้าร่วม 
กิจกรรมด้านศลิปะ ดนตรี/ 
นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตาม 
จินตนาการ 

 
๓๔๙ 

 
๓๕๘ 

 
 

๙๗.๔๙ 
 

๑ ๐.๙๗ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑    ๕ ๔.๘๓ 
 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา) 
๑. แบบบันทึกการแปรงฟัน 
๒. แบบบันทึกการตรวจสุขภาพฟัน 
๓. แบบบันทึกการดื่มนม 
๔. โรงพยาบาลเสาไห้มาให้บริการตรวจฟันนักเรียน 
๕. กิจกรรมกีฬาสี 
๖. วิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด 
๗. กิจกรรมลูกบุญเกื้อไม่กินหวาน 
๘. โรงพยาบาลเสาไห้มาให้บริการฉีดวัคซีน 
๙. กิจกรรมแอโรบิกมวยไทย 
๑๐. กิจกรรมกีฬาสอนว่ายน้ํา 
๑๑. กิจกรรมขยับกายทุกเช้า 
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๑๒๐ 
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๑๒. กิจกรรมงดสูบบุหรี่โลก 
๑๓. กิจกรรมกําจัดลูกน้ํายุงลายในโรงเรียน 

  

 ๑. วิธีการพัฒนา         
 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมตามโครงการเพ่ือส่งเสริมสุขนิสัยการดูแลสุขภาพ การออกกําลังกาย 
การมีน้ําหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์  ป้องกันหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด ภาวะเสี่ยง และความรุนแรง      
ป้องกนัภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ  การเห็นคุณค่าในตนเอง  สร้างความม่ันใจ  กล้าแสดงออก 
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  ให้เกียรติผู้อื่น  เห็นคุณค่า ทางศิลปะ ร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี  นาฏศิลป์  
กีฬา  นันทนาการ ได้เหมาะสมตามวัยและความสามารถของผู้เรียน  
 ๒. ผลการพัฒนา         
 จากการจัดกิจกรรมโดยเน้นให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยที่ดี มีน้ําหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ ห่างไกล 
ปลอดสิ่งเสพติด ไม่มีความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ  เห็นคุณค่าในตนเอง มีความ
มั่นใจ กล้าแสดงออก รู้จักให้เกียรติผู้อื่น เห็นคุณค่าศิลปะ ได้ร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/
นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการที่เหมาะสมตามวัย    
 ๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 โรงเรียนได้กําหนดแผนพัฒนานักเรียนให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ  เพ่ือ
ยกระดับ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้อย่างมีมาตรฐานตามมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
อย่างต่อเนื่อง และมีการติดตามนิเทศการสอนของครูอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการทดสอบผู้เรียนให้
มีสมรรถภาพที่ดี  
 
มาตรฐานที่ ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 

ตัวบ่งชี้ 
จํานวน นร.  
ที่อยู่ในระดับ 

3 ขึ้นไป 

จํานวน นร. 
ทั้งหมด 

ร้อยละที่ได้ 
นํ้าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๒.๑  มีคณุลักษณะที่พึงประสงค ์
ตามหลักสูตร 

 
 
 
 
 

๓๕๐ 
 
 
 
 
 

๓๕๘ 
 
 
 
 
 

๙๗.๗๗ ๒ ๑.๙๖ 

๒.๒  เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญ ู
กตเวทีต่อผูม้ีพระคณุ 

 
 

๓๕๓ 
 
 

๓๕๘ 
 
 

๙๘.๖๐ ๑ ๐.๙๙ 

๒.๓  ยอมรับความคิดและ 
วัฒนธรรมที่แตกต่าง 

 

๓๕๖ 
 

๓๕๘ 
 

๙๙.๔๔ ๑ ๐.๙๙ 

๒.๔  ตระหนัก รูคุ้ณคา่ ร่วม 
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

 

๓๔๑ 
 

๓๕๘ 
 

๙๕.๒๕ ๑ ๐.๙๕ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๒    ๕ ๔.๘๙ 
 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา) 
๑. กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
๒. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
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๑๒๑ 
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๓. การแต่งกายส่งเสริมความเป็นไทย 
๔. กิจกรรมกีฬาสี 
๕. กิจกรรมวันลอยกระทง 
๖. กิจกรรมภาษาถิ่นชวนฟัง 
๗. กิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ 
๘. กิจกรรมประเพณีตักบาตรดอกไม้ 
๙. กิจกรรมวันวิสาขบูชา 
๑๐. กิจกรรมวันมาฆบูชา 
๑๑. กิจกรรมวันไหว้ครู 
๑๒. กิจกรรมวันเข้าพรรษา 
๑๓. กิจกรรมวันปิยมหาราช 

 ๑. วิธีการพัฒนา         
 โรงเรียนส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรม โดยมีกิจกรรมหน้าเสาธงเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้
พระ แผ่เมตตา  ครูอบรมคุณธรรมจริยธรรม  นักเรียนนั่งสมาธิฝึกจิตให้สงบก่อนเข้าห้องเรียน     
ตอนเช้า กิจกรรมกล่าวขอบคุณพระคุณข้าวก่อนรับประทานอาหารกลางวัน กิจกรรมนําอาหารมา   
ใส่บาตรโดยพระวัดสมุหประดิษฐารามในทุกๆวันอังคาร  กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน กิจกรรมประชุม
ผู้ปกครอง  กิจกรรมเข้าห้องประชุมในวันศุกร์เพ่ืออบรมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
กิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมออมทรัพย์  กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมที่วัดสมุหประดิษฐาราม 
กิจกรรมบันทึกความดี  กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่  กิจกรรมทําบุญตักบาตรในวันสําคัญร่วมกับ
ชุมชน กิจกรรมการเดินรณรงค์การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ ทั้งภายในโรงเรียน 
และชุมชน กิจกรรมอนุรักษ์ประเพณี ท้องถิ่น กิจกรรมร่วมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ นอกจากนี้โรงเรียนยังได้จัดทําโครงการเด็กไทยวิถีพุทธ โครงการวิถีชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง  
 ๒. ผลการพัฒนา          
 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามโครงการที่หลากหลายทําให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ตามหลักสูตร ครบ ๘ ประการ  อันได้แก่ ๑.รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ๒.ซื่อสัตย์สุจริต ๓.มี
วินัย ๔.ใฝ่เรียนรู้ ๕.อยู่อย่างพอเพียง  ๖.มุ่งม่ันในการทํางาน  ๗.รักความเป็นไทย  ๘.มีจิตสาธารณะ 
และมีผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ ๒  อยู่ในระดับดีเยี่ยม     
 ๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 โรงเรียนได้กําหนดแผนการพัฒนาครูเพื่อยกระดับความสามารถในด้านต่างๆ เพ่ือมาพัฒนา
นักเรียนให้อยู่ในระบบอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ สามารถอยู่ในสังคมและดํารงชีวิตอยู่อย่าง
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๑๒๒ 
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พอเพียง และทันต่อการเปลี่ยนแปลงพัฒนาของสังคม นักเรียนควรมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เต็ม
ร้อยเปอร์เซ็นต์  
 

มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

ตัวบ่งชี้ 
จํานวน นร. 

 ที่อยู่ในระดับ 
3 ขึ้นไป 

จํานวน นร. 
ทั้งหมด 

ร้อยละที่ได้ 
นํ้าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๓.๑  มีนสิัยรักการอ่านและแสวงหา 
ความรูด้้วยตนเองจากห้องสมดุ  
แหล่งเรียนรู้ และสือ่ต่างๆ รอบตัว 

 
๓๕๒ 

 

 
๓๕๘ 

 

 
๙๘.๓๒ 

 
๒ ๑.๙๗ 

๓.๒  มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด  
เขียน และตั้งคําถามเพื่อค้นคว้าหา 
ความรู้เพิ่มเติม 

 
๓๕๒ 

 

 
๓๕๘ 

 

 
๙๘.๓๒ 

 
๑ ๐.๙๘ 

๓.๓  เรียนรูร้่วมกันเป็นกลุ่ม  
แลกเปลีย่นความคดิเห็นเพื่อการ 
เรียนรูร้ะหว่างกัน 

 
๓๔๒ 

 
๓๕๘ 

 

 
๙๕.๕๓ ๑ ๐.๙๖ 

๓.๔  ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู ้
และนําเสนอผลงาน 

 

๓๒๕ 
 

๓๕๘ 
 

 

๙๐.๗๘ ๑ ๐.๙๑ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๓    ๕ ๔.๘๒ 
 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา) 
๑. แบบบันทึกรักการอ่าน 
๒. แบบบันทึกความดี 
๓. สื่อการสอนทางด้านเทคโนโลยี 
๔. กิจกรรมใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา 
๕. กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นระดับประถมศึกษา 
๖. กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
๗. กิจกรรมทัศนศึกษา 

  

 ๑. วิธีการพัฒนา       
 โรงเรียนและครูผู้สอนได้เสริมผู้เรียนให้มีทักษะ การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการอ่าน
และการพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง  โดยการบูรณาการกิจกรรม  มีเทคนิคการสอนที่ทําให้เด็ก
แสวงหาความรู้  รักการอ่าน  เช่น  พานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่  การใช้แหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายใน/นอกโรงเรียน  กิจกรรมห้องสมุด  พานักเรียนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง  การเรียนรู้แบบ
โครงงาน  การเล่านิทาน  การเล่าข่าวประจําวัน  ทําให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง        
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๑๒๓ 
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 ๒. ผลการพัฒนา         
 จากการจัดกิจกรรมเด็กมีความสนใจใฝ่รู้  รักการอ่านและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  พบว่า
เด็กมีทักษะในการแสวงหาความรู้   มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความเป็นผู้อยากรู้อยากเห็น  
กระตือรือร้น  มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๓ ในระดบัดีเยี่ยม  
 ๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 โรงเรียนได้กําหนดแผนพัฒนาครูเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รัก เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ทักษะการอ่าน เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีนิสัยรักการอ่านและมีการติดตามนิเทศการสอนของครูอย่าง
เป็นระบบ รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต  
 

มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์   ตัดสินใจแก้ปัญหา
ได้อย่างมีสติสมเหตุผล   

ตัวบ่งชี้ 
จํานวน นร. 

 ที่อยู่ในระดับ 
3 ขึ้นไป 

จํานวน นร.
ทั้งหมด 

 
ร้อยละที่ได้ 

 

นํ้าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๔.๑  สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน  
ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพดู 
หรือเขียนตามความคดิของตนเอง 

๓๔๔ ๓๕๘ 
 

๙๖.๐๙ 
 

๒ ๑.๙๒ 

๔.๒  นําเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วย 
ภาษาหรือวิธีการของตนเอง 

๓๔๘ ๓๕๘ ๙๗.๒๑ ๑ ๐.๙๗ 

๔.๓  กําหนดเป้าหมายคาดการณ์  
ตัดสินใจแก้ปญัหาโดยมเีหตผุล 
ประกอบ 

๓๔๙ ๓๕๘ ๙๗.๔๙ ๑ ๐.๙๗ 

๔.๔  มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ 
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 

๓๔๗ ๓๕๘ ๙๖.๙๓ ๑ ๐.๙๗ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๔    ๕ ๔.๘๓ 
 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา) 
๑. กิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาทักษะกระบวนการคิด 
๒. กิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงาน 
๓. กิจกรรมวิเคราะห์ข่าว สถานการณ์ต่างๆ 
๔. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
๕. โครงงานตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๖. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนอ่านออก – เขียนได้ 
๗. นิทรรศการทางวิชาการ 
๘. โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
๙. กิจกรรมชุมนุม    
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๑๒๔ 
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 ๑. วิธีการพัฒนา          
 โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้คิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู ผ่านกิจกรรมในหลักสูตร
และนอก หลักสูตร ครูทําการวัดประเมินผลตามสภาพจริง นําข้อมูลมาพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุ
เป้าหมายของการเรียน สถานศึกษาสนับสนุนให้ผู้เรียนคิดเป็นทําเป็น โดยการจัดทําโครงการพัฒนา
การศึกษาที่มุ่งยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ  
 ๒. ผลการพัฒนา 
 จากการจักกิจกรรมนักเรียนสามารถแยกแยะข้อเท็จจริง และสรุปความคิดจากเรื่องที่ได้อ่าน 
ฟัง และดูได้สามารถเปรียบเทียบข้อมูล จัดกลุ่มความคิดเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างความคิด นํา
ความรู้ความเข้าใจสรุปเป็นความรู้ใหม่และนําเสนอความคิดจากการอ่าน ฟัง และดู ได้หลายรูปแบบ
ตามความคิดของตนเองได้อย่าง สมเหตุสมผล เหมาะสมกับวัย 
 ๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 โรงเรียนได้กําหนดแผนพัฒนาครูเพ่ือยกระดับการสอนและส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมที่ยึด 
ผู้เรียนเป็นสําคัญเพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนตามศักยภาพของแต่ละคน  ทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ทักษะ
ทางการคิดของตน ปฏิบัติงานเดียว งานกลุ่ม และการปรับตัวเข้ากับสังคม และพัฒนาทักษะการ
ทํางานของตนให้เหมาะสมกับวัยได้อย่างดี  
 

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จําเป็นตามหลักสูตร 
 

ตัวบ่งชี้ 
ระดับที่ได้ 

 
นํ้าหนัก (คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๕.๑  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน 
เฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตาม 
เกณฑ ์

 

ดีมาก ๑ ๐.๘๐ 

๕.๒  ผลการประเมินสมรรถนะ 
สําคัญตามหลักสตูรเป็นไปตาม 
เกณฑ ์

 

ดมีาก ๑ ๐.๘๐ 

๕.๓  ผลการประเมินการอ่าน คิด 
วิเคราะห์ และเขยีนเป็นไปตาม 
เกณฑ ์

ดีมาก ๒ ๑.๖๐ 

๕.๔  ผลการทดสอบระดับชาต ิ
เป็นไปตามเกณฑ ์

 

ด ี ๑ ๐.๖๐ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๕ ดีมาก ๕ ๓.๘๐ 
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ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา) 
๑. แบบบันทึกข้อมูลการเรียนของฝ่ายวิชาการ 
๒. ผลการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการด้านข้อมูลผู้เรียน 
๓. ผลการสอบระดับชาติ 

 

 ๑. วิธีการพัฒนา                  
 จํานวนผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ผ่านการ ประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรตามเกณฑ์
ของสถานศึกษาหรือเขตพ้ืนที่การศึกษากําหนด 
  ๑. ความสามารถในการอ่านของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น                
  ๒. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น                
  ๓. ความสามารถในการเขียนของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น 
 จํานวนผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ที่มีผลการ ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไป
ตามเกณฑ์ของสถานศึกษาหรือเขตพ้ืนที่การศึกษากําหนดผลการ ทดสอบรวบยอดระดับชาติของ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติจํานวนผู้เรียนร้อยละ ๕๕.๗๙ ได้ผลการทดสอบรวบยอดเฉลี่ย
ระดับชาติสูงกว่าเกณฑ์ของระดับประเทศท่ีกําหนด 
 ๒. ผลการพัฒนา    
 นักเรียนได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้น               
 ๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต   
 ครูประจําชั้นจัดหาแบบฝึกทักษะ แบบทดสอบต่างๆ สอนนักเรียนเพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้
อย่างหลากหลาย    จัดให้มีแบบทดสอบมาตรฐานที่หลากหลาย  จัดติวเตอร์เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและ
ครูให้มีความม่ันใจในการพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียน  ปลูกฝังให้ครูตระหนักในหน้าที่อีกทั้งให้ความสําคัญ
ในการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
  

มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมี
เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
 

ตัวบ่งชี้ 
จํานวน นร. 

 ที่อยู่ในระดับ  
3 ขึ้นไป 

จํานวน นร. 
ทั้งหมด 

ร้อยละที่ได้ 
นํ้าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๖.๑  วางแผนการทํางานและ 
ดําเนินการจนสําเร็จ ๓๕๐ ๓๕๘ ๙๗.๗๗ ๒ ๑.๙๖ 

๖.๒  ทํางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่น 
พัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของ 
ตนเอง 

 

๓๔๗ 
 

๓๕๘ 
 

๙๖.๙๓ ๑ ๐.๙๗ 

๖.๓  ทํางานร่วมกับผู้อื่นได ้ ๓๔๖ ๓๕๘ ๙๖.๖๕ ๑ ๐.๙๗ 
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๑๒๖ 
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ตัวบ่งชี้ 
จํานวน นร. 

 ที่อยู่ในระดับ  
3 ขึ้นไป 

จํานวน นร. 
ทัง้หมด 

ร้อยละที่ได้ 
นํ้าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๖.๔  มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพ 
สุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพ 
ที่ตนเองสนใจ 

๓๔๙ ๓๕๘ ๙๗.๔๙ ๑ ๐.๙๗ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๖    ๕ ๔.๘๗ 
 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา) 
๑. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๒. กิจกรรมโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๓. โครงการหารายได้ระหว่างเรียน 
๔. กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการ 
๕. โครงการส่งเสริมทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
๖. กิจกรรมแม่ค้าตัวจิ๋วมหกรรมมือสอง 

  

 ๑. วิธีการพัฒนา          
 โรงเรียนได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามตาราง
เรียน ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นกระบวนการทํางานกลุ่ม และทํางานร่วมกัน มีการ
ระดมความคิดก่อนตัดสินใจ เลือกและวางแผนการทํางานร่วมกัน ฝึกทักษะการทํางานเป็นขั้นตอน 
เพ่ือให้เด็กมีเจตคติที่ดีต่อการทํางานและต่ออาชีพต่างๆ จัดกิจกรรม ตามโครงการโดยเน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน เช่น  การทําบุญประเพณีร่วมกับชุมชน จัดเวร
ประจําวันความสะอาดห้องเรียนและบริเวณ  ที่รับผิดชอบตามเขตของตนเอง  
 ๒. ผลการพัฒนา 
 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการ/กิจกรรมที่หลากหลาย ผู้เรียนสามารถทํางานจน
สําเร็จ ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีความรู้สึกดีต่ออาชีพที่สุจริต ผู้สอนได้ประเมินจากการทํางาน
กลุ่มของเด็ก ขณะทํางานร่วมกัน ผู้เรียนสามารถทํางานร่วมกันได้โดยการตั้งกระทู้คําถามและบอก
เหตุผลประกอบได้ทําให้เด็กมีทักษะการทํางานร่วมกัน และมีเจตคติท่ีดีต่อการทํางานในระดับดี    
 ๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 โรงเรียนได้กําหนดแผนพัฒนาครูเพ่ือยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้
ผู้เรียน มีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติที่ดี ต่ออาชีพ
สุจริต เพ่ือพัฒนา นักเรียนมีความรักในการทํางานอย่างเป็นระบบ สร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้
อย่างมีสติสมเหตุผล  ได้แก่ การจัดกิจกรรมการสอนที่สอดแทรกกระบวนการ การสอนแบบโครงงาน 
ฯลฯ และมีการติดตามนิเทศการสอนของครู อย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการทดสอบผู้เรียนให้มีโอกาส
ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
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๑๒๗ 
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ดา้นที่ ๒ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

ตัวบ่งชี้ 
จํานวน ครู 

 ที่อยู่ในระดับ 
 3 ขึ้นไป 

จํานวน ครู 
ทั้งหมด 

ร้อยละที่ได้ 
นํ้าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๗.๑  ครูมีการกําหนดเปา้หมาย 
คุณภาพผู้เรยีนทั้งด้านความรู้ ทักษะ 
กระบวนการ สมรรถนะ และ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค ์

๒๕ ๒๕ ๑๐๐ ๑ ๑.๐๐ 

๗.๒  ครูมีการวเิคราะห์ผูเ้รียนเป็น 
รายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวาง 
แผนการจดัการเรียนรู้เพื่อพัฒนา 
ศักยภาพของผู้เรยีน 

๒๕ ๒๕ ๑๐๐ ๑ ๑.๐๐ 

๗.๓  ครูออกแบบและการจัดการ 
เรียนรู้ทีต่อบสนองความแตกต่าง 
ระหว่างบุคคลและพัฒนาการทาง 
สติปัญญา   

๒๕ ๒๕ ๑๐๐ ๒ ๑.๐๐ 

๗.๔  ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที ่
เหมาะสมผนวกกับการนําบริบทและ 
ภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการใน 
การจัดการเรยีนรู ้
 

๒๕ ๒๕ ๑๐๐ ๑ ๑.๐๐ 

๗.๕  ครูมีการวดัและประเมินผลที่ 
มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของ 
ผู้เรยีน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

๒๕ ๒๕ ๑๐๐ ๑ ๑.๐๐ 

๗.๖ ครูให้คําแนะนํา คําปรึกษา และ 
แก้ไขปัญหาให้แกผู่้เรยีนทั้งด้านการ 
เรียนและคณุภาพชีวิตด้วยความเสมอ 
ภาค 

๒๕ ๒๕ ๑๐๐ ๑ ๑.๐๐ 

๗.๗  ครูมีการศึกษา วิจัยและ 
พัฒนาการจัดการเรยีนรู้ในวิชาที่ตน 
รบัผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการ 
สอน 

๒๕ ๒๕ ๑๐๐ ๑ ๑.๐๐ 

๗.๘  ครูประพฤตปิฏิบัตตินเป็น 
แบบอย่างท่ีดี และเป็นสมาชิกที่ดขีอง 
สถานศึกษา 

๒๕ ๒๕ ๑๐๐ ๑ ๑.๐๐ 

๗.๙  ครูจัดการเรยีนการสอนตามวิชา 
ที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็ม 
ความสามารถ 

๒๕ ๒๕ ๑๐๐ ๑ ๑.๐๐ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๗    ๑๐ ๑๐.๐๐ 
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๑๒๘ 
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ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา) 
๑. แผนการจัดการเรียนรู้ 
๒. บันทึกแผนการสอน 
๓. วิจัยในชั้นเรียน 
๔. รายงานโครงงาน 
๕. กิจกรรมซ่อมเสริม 
๖. กิจกรรมแนะแนว 
๗. กิจกรรมเยี่ยมบ้าน 
๘. อบรมธรรมะ 
๙. กิจกรรมการแต่งกายชุดผ้าไทย 
๑๐. กิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
๑๑. ตารางการเรียนการสอน 
๑๒. คําสั่งแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ประจําชั้นเรียน 
๑๓. กิจกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตเพ่ือการเรียนรู้ 
๑๔. กิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน 
๑๕. กิจกรรมการทํา Portfolio 
๑๖. อบรมการใช้สื่อ/เทคโนโลยี 
๑๗. กิจกรรมการบูรณาการสาระท้องถิ่น 

 

 ๑. วิธีการพัฒนา                    
 โรงเรียนส่งเสริมให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจในเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาอีกทั้งครู วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และจัดทําสารสนเทศอย่างเป็นระบบพัฒนาครู
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดสมรรถนะสําคัญ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยเลือกใช้วิธีสอน เทคนิคการสอน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยให้ครูสํารวจและ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสื่อนวัตกรรม 
เทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและบริบทของท้องถิ่นที่เป็นปัจจุบัน  เพ่ือวางแผนจัดทํา จัดหา พัฒนา
สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ และนําสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีมา
ใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งจัดเก็บเครื่องมืออย่างเป็นระบบครูศึกษาผู้เรียน
เป็นรายบุคคล มีการช่วยเหลือ ผู้เรียนรายบุคคล โดยให้คําแนะนํา คําปรึกษา และแก้ไขปัญหาของ
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ เป็นแบบอย่างที่ดี รวมทั้งให้คําแนะนําชี้แนะแก่ผู้อ่ืนได้ให้ครูมีการศึกษา
ค้นคว้า แสวงหาความรู้ และมีความรู้เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน   
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 ๒. ผลการพัฒนา    
 จากการจัดกิจกรรม ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ เกิด
ประสิทธิผล โรงเรียนมีการกําหนดนโยบายและดําเนินการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน
ของครู และพัฒนาครูในวิชาที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งให้คําแนะนําชี้แนะแก่ผู้อ่ืนให้ครูมี
การศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้ และมีความรู้เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนการเรียนรู้ตามจัด
โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือฝึกทักษะ ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกชั้น ช่วยพัฒนา
ทักษะด้านต่างๆ อย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ครูสามารถคิดสรุปความ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล มีผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ ๗ ในระดับดีเยี่ยม  
 ๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 โรงเรียนได้กําหนดแผนพัฒนาจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ เพ่ือยกระดับความสามารถ
ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิด เพ่ือพัฒนาการสอนคิดอย่างเป็นระบบ คิด สร้างสรรค ์
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล  ได้แก่ การจัดกิจกรรมการสอนที่สอดแทรกกระบวนการ
คิด วิเคราะห์แบบ Mind map , การสอนแบบโครงงาน ฯลฯ และมีการติดตามนิเทศการสอนของครู
อย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการทดสอบครูเพ่ือพัฒนาด้านการคิดเพ่ือประเมินความสามารถด้านการคิด
ของนักเรียนตามที่กําหนด 
 

มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผล 
 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ 
นํ้าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๘.๑  ผูบ้ริหารมีวสิัยทัศน์ ภาวะผูน้ํา และความคิด 
ริเริม่ที่เน้นการพัฒนาผู้เรยีน 

ดีเย่ียม ๑ ๑.๐๐ 

๘.๒  ผูบ้ริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและ 
ใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคดิ 
ทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 

ดีเย่ียม ๒ ๒.๐๐ 

๘.๓  ผูบ้ริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให ้
บรรลเุป้าหมายตามที่กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 

ดีเย่ียม ๒ ๒.๐๐ 

๘.๔  ผูบ้ริหารส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ให้พร้อมรับการกระจายอํานาจ 

 

ดีเย่ียม ๒ ๒.๐๐ 

๘.๕  นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการ 
บริหารการจัดการศึกษา 

 

ดีเย่ียม ๑ ๑.๐๐ 

๘.๖  ผูบ้ริหารให้คําแนะนํา คาํปรกึษาทางวิชาการ 
และเอาใจใส่การจดัการศึกษาเต็มศักยภาพและเตม็ 
เวลา 

ดีเย่ียม ๒ ๒.๐๐ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๘ ดีเย่ียม ๑๐ ๑๐.๐๐ 
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ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา) 
๑. แผนพัฒนาการศึกษา 
๒. รายงานคุณภาพการศึกษา 
๓. รายงานผลการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๔. กิจกรรมนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ 
๕. โครงการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีของผู้เรียน 
๖. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและการประกันคุณภาพภายในให้เข้มแข็ง 
๗. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
๘. กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง 

  

 ๑. วิธีการพัฒนา                    
 ผู้บริหารมีคุณลักษณะตามรายการและดําเนินการครบ ๔ ข้อ และมีร่องรอยหลักฐานชัดเจน 
สามารถ ตรวจสอบได้  ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายประกอบด้วย ครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานอื่นได้รับรู้
และให้ข้อมูลสารสนเทศ ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะรวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดี สามารถให้
คําแนะนําชี้แนะแก่ผู้บริหารสถานศึกษาอ่ืน ๆ ได้ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่กําหนดไว้ ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป ของจํานวน โครงการ/กิจกรรม ที่กําหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการประจําปี  สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
ให้พร้อมรับการกระจายอํานาจครอบคลุมงานทั้ง ๔ ด้านของสถานศึกษา ผู้บริหารสามารถให้
คําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการ ประกอบด้วย การพัฒนาและการใช้หลักสูตร สถานศึกษา การ
จัดการเรียนรู้ การสร้างพัฒนาและการเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  
 ๒. ผลการพัฒนา 
 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือฝึกทักษะการคิด ในทุกกลุ่มสาระการ 
เรียนรู้และทุกชั้น ช่วยพัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์   คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างเป็น
ระบบ ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถคิดสรุปความ มีความคิดริเริมสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมี
เหตุผล  
 ๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต        
 โรงเรียนได้กําหนดแผนพัฒนาครูและผู้บริหารมีโอกาสพัฒนาร่วมกันในสิ่งใหม่ๆเป็นผู้นําการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิด เพ่ือพัฒนานักเรียน
การคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล  ได้แก่ การจัด



รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

๑๓๑ 

 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ตาํบลเสาไห้  อาํเภอเสาไห ้ จังหวัดสระบุรี 
 

กิจกรรมการสอนที่ สอดแทรกกระบวนการคิดวิเคราะห์แบบ Mind map , การสอนแบบโครงงาน 
ฯลฯ และมีการติดตามนิเทศการสอน ของครูอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการทดสอบผู้เรียนด้านการคิด
เพ่ือประเมินความสามารถด้านการคิดของนักเรียน 
 

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ นํ้าหนัก (คะแนน) 
คะแนน 

ที่ได้ 

๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบตั ิ
หน้าท่ีตามที่ระเบียบกําหนด 

 

ดีเย่ียม ๒ ๒.๐๐ 

๙.๒  คณะกรรมการสถานศึกษากํากับ 
ติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดาํเนินงาน 
ของสถานศึกษาให้บรรลุผลสําเร็จตาม 
เป้าหมาย 

 
ดีเย่ียม ๑ ๑.๐๐ 

๙.๓ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามสี่วนร่วม 
ในการพัฒนาสถานศึกษา 

 

ดีเย่ียม ๒ ๒.๐๐ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๙ ดีเยี่ยม ๕ ๕.๐๐ 
 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา) 
๑. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโรงเรียน 
๒. บันทึกการประชุมคณะกรรมการโรงเรียน 
๓. แผนปฏิบัติการประจําปี 
๔. คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 
๕. กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง 

 ๑. วิธีการพัฒนา 
 คณะกรรมการสถานศึกษามีการดําเนินการตามประเด็นการพิจารณา และได้ปฏิบัติหน้าที่
ตามประเด็นการพิจารณา และมีร่องรอยหลักฐานชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ ผู้ปกครองและชุมชน
มีส่วนร่วมในประเด็นการพิจารณา มีร่องรอยหลักฐานชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ และมีความพึง
พอใจต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  
 ๒. ผลการพัฒนา            
 จากการจัดกิจกรรมดําเนินงาน คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน 
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลการเรียนรู้การมีส่วนร่วม     
จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือฝึกทักษะการพัฒนาร่วมกันในการระดมทรัพยากรใน



รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

๑๓๒ 

 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ตาํบลเสาไห้  อาํเภอเสาไห ้ จังหวัดสระบุรี 
 

ชุมชนและทุกภาคส่วนให้มีส่วนรับผิดชอบ ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกชั้น ช่วยพัฒนาโรงเรียน
ส่งผลให้ผู้เรียนและโรงเรียนพัฒนาตามมาตรฐานที่กําหนด 
 ๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 โรงเรียนได้กําหนดแผนพัฒนาเพ่ือยกระดับความสามารถในการจัดการคณะกรรมการ
สถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผลการเรียนรู้การมีส่วนร่วมที่เน้นการมีส่วนร่วม  เพ่ือพัฒนาโรงเรียน และมีการติดตาม
นิเทศการสอนของครูอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อย  ปัญหา โอกาส อุปสรรค์
ทุกปีเพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง   
 

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ นํ้าหนัก (คะแนน) 
คะแนน 

ที่ได้ 

๑๐.๑ หลักสตูรสถานศึกษาเหมาะสมและ 
สอดคล้องกับท้องถิ่น 

 

ดีเย่ียม ๒ ๒.๐๐ 

๑๐.๒ จัดรายวิชาเพิม่เตมิที่หลากหลายให้ผู้เรยีน 
เลือกเรยีนตามความถนัด ความสามารถและความ 
สนใจ 

 
ดีเย่ียม ๒ ๒.๐๐ 

๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนทีส่่งเสริมและ 
ตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความ 
ถนัด และความสนใจของผู้เรียน 

 
ดีเย่ียม ๑ ๑.๐๐ 

๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ 
ผู้เรยีนไดล้งมือปฏิบตัิจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วย 
ตนเอง 

 
ดีเย่ียม ๑ ๑.๐๐ 

๑๐.๕ นิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบ และ 
นําผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ําเสมอ 

ดีมาก ๒ ๑.๖๐ 

๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มี 
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 

 

ดีเย่ียม ๒ ๒.๐๐ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๐ ดีเย่ียม ๑๐ ๙.๖๐ 
 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา) 
๑. แผนการจัดการเรียนรู้ 
๒. บันทึกแผนการสอน 
๓. วิจัยในชั้นเรียน 
๔. รายงานโครงงาน 
๕. โครงการปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 



รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

๑๓๓ 

 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ตาํบลเสาไห้  อาํเภอเสาไห ้ จังหวัดสระบุรี 
 

๖. กิจกรรมนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ 
๗. กิจกรรมแนะแนว 

  

 ๑. วิธีการพัฒนา   
 สถานศึกษาดําเนินการจัดกิจกรรม / โครงการต่างๆ  และมีร่องรอยหลักฐานชัดเจนสามารถ
ตรวจสอบได้   สถานศึกษามีแผนงาน/โครงการการนิเทศภายในสถานศึกษาที่มุ่งส่งเสริมการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน ดําเนินการจริงตามกรอบและปฏิทินที่กําหนดมีการประเมิน สรุปผล 
และรายงานผลการนิเทศภายในทุกภาคเรียนครูทุกคนใช้ผลการนิเทศมาปรับปรุง การจัดการเรียนรู้
ครูมากกว่าร้อยละ ๘๕ ที่มีการจัดการเรียนรู้ดีขึ้นเนื่องจากการปรับปรุงตามคําแนะนํา (ทั้งราย กลุ่ม
และรายคน)  สถานศึกษามีการดําเนินการครบทุกรายการ ผู้เรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือได้
อย่างเหมาะสม  
 ๒. ผลการพัฒนา 
 จากการจัดกิจกรรมต่างๆ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรม 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน การเรียนรู้ จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย   เป็น
โรงเรียนต้นแบบ การใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  ครูสามารถ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  
 ๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 โรงเรียนได้กําหนดแผนพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับประชาคมอาเชียน  เพ่ือยกระดับ
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นสมรรถนะผู้เรียน   เพ่ือพัฒนานักเรียนอย่างเป็นระบบ 
สามารถพัฒนาผู้เรียน ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล  ได้แก่ การจัดกิจกรรมการสอนที่
สอดแทรกกระบวนการคิด วิเคราะห์แบบ Mind map , การสอนแบบโครงงาน ฯลฯ และมีการ
ติดตามนิเทศการสอนของครูอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการทดสอบผู้เรียนคุณภาพผู้เรียน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

๑๓๔ 

 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ตาํบลเสาไห้  อาํเภอเสาไห ้ จังหวัดสระบุรี 
 

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา
เต็มศักยภาพ 
 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ นํ้าหนัก (คะแนน) 
คะแนน 

ที่ได้ 

๑๑.๑ ห้องเรียน ห้องปฏบิัติการ อาคาร 
เรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภยั มีสิ่ง 
อํานวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพ 
ใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมรม่รื่น และมี 
แหล่งเรียนรู้สาํหรับผู้เรียน 

ดีมาก ๔ ๓.๒๐ 

๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริม 
สุขภาพอนามัยและความปลอดภยัของ 
ผู้เรยีน 

 

ดีเย่ียม ๓ ๓.๐๐ 

๑๑.๓ จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อให้ผู้เรยีนเรียนรู ้
ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมสีว่นร่วม 

 
ดีมาก ๓ ๒.๔๐ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๑ ดีมาก ๑๐ ๘.๖๐ 
 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา) 
๑. ห้องเรียนมีสภาพมั่นคงแข็งแรง 
๒. ห้องวิทยาศาสตร์ 
๓. กิจกรรมฉีดวัคซีน 
๔. กิจกรรมตรวจฟัน 
๕. กิจกรรมพบหมอฟัน 
๖. กิจกรรมสอนเด็กล้างมือ 
๗. กิจกรรมตรวจสุขภาพ 
๘. กิจกรรมดื่มนม 
๙. แบบบันทึกการยืม-คืน หนังสือห้องสมุด 
๑๐. แบบบันทึกการเข้าใช้ห้องสมุดระดับประถมศึกษา 
๑๑. กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ 

 

 ๑. วิธีการพัฒนา  
 สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน้ํา โรงอาหาร ห้องประชุมครบทุกแห่งสะอาด 
เป็นระเบยีบเรียบร้อย สวยงามมีความมันคงแข็งแรง และปลอดภัย  สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ 
กิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียนครอบคลุมตามสุขบัญญัติแห่งชาติทั้ง 
๑๐ ประการ  สถานศึกษาจัดห้องสมุดให้มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศท่ีทันสมัย    



รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

๑๓๕ 

 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ตาํบลเสาไห้  อาํเภอเสาไห ้ จังหวัดสระบุรี 
 

 ๒. ผลการพัฒนา 
 จากการจัดกิจกรรมตามมาตรฐานที่ ๑๑  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการ
บริการที่ ส่งเสริมให้เทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียน  ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม   
 ๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 โรงเรียนได้กําหนดงบประมาณพัฒนาครู  นักเรียนเพื่อยกระดับความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นความสะอาดแบบยั่งยืน เพ่ือพัฒนาอย่างเป็นระบบ การสอนแบบโครงงาน ฯลฯ และมี
การติดตาม นิเทศการดําเนินงานอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย  จัดทําห้องสมุด
อิเลคทรอนิกส์เพ่ือเป็นแหล่งค้นคว้าเพื่อเพิ่มความสามารถของนักเรียน  

 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 
 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ นํ้าหนัก (คะแนน) 
คะแนน 

ที่ได้ 

๑๒.๑ กําหนดมาตรฐานการศึกษาของ 
สถานศึกษา 

 

ดีเย่ียม ๑ ๑.๐๐ 

๑๒.๒ จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการ 
จัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนา 
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ 
สถานศึกษา 

 
ดีเย่ียม ๑ ๑.๐๐ 

๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้ 
สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา 
คุณภาพสถานศึกษา 

 
ดีเย่ียม ๑ ๑.๐๐ 

๑๒.๔ ตดิตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ 
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ดีเย่ียม ๐.๕ ๐.๕๐ 

๑๒.๕ นําผลการประเมินคณุภาพท้ังภายในและ 
ภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา 
อย่างต่อเนื่อง 

 
ดีเย่ียม ๐.๕ ๐.๕๐ 

๑๒.๖ จัดทํารายงานประจําปีที่เปน็รายงานการ 
ประเมินคุณภาพภายใน 

 

ดีเย่ียม ๑ ๑.๐๐ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๒ ดีเย่ียม ๕ ๕.๐๐ 
 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา) 
๑. มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน 
๒. แผนพัฒนาการศึกษาเอกชนประเภทสามัญการศึกษา 
๓. ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 



รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

๑๓๖ 

 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ตาํบลเสาไห้  อาํเภอเสาไห ้ จังหวัดสระบุรี 
 

๔. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและการประกันคุณภาพภายในให้เข้มแข็ง 
๕. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
๖. แผนหลังประเมินเพ่ิมพัฒนาคุณภาพ  

 
 ๑. วิธีการพัฒนา  
 สถานศึกษามีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่เกิดจากการศึกษาวิเคราะห์มาตรฐาน
และตัวบ่งชี้ตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้มาตรฐานและตัวบ่งชี้สะท้อนอัตลักษณ์และ
มาตรการส่งเสริมของ สถานศึกษาที่เด่นชัดโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
โดยทุกข้อรายการมีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ สถานศึกษากําหนด
ผู้รับผิดชอบและจัดทําระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ถูกต้อง ครอบคลุม ทันสมัย และพร้อมใช้  
สถานศึกษากําหนดผู้รับผิดชอบและดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้ง ระดับบุคคล
ครบทุกคนและระดับสถานศึกษาอย่างเป็นระบบอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง  สถานศึกษานําผล
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนา 
ครอบคลุมภาระงานของสถานศึกษาทั้ง ๔ ด้าน  สถานศึกษาจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผลสําเร็จของการบริหารจัด
การศึกษาอย่างชัดเจน ตามรูปแบบที่หน่วยงานต้นสังกัดกําหนดเป็นแบบอย่างที่ดีสาระสําคัญทุกส่วน
ของรายงานครอบคลุมการดําเนินงานของสถานศึกษาและสะท้อน ความสําเร็จ ชื่อเสียง อัตลักษณ์
และเอกลักษณ์ของสถานศึกษาโดยทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการดําเนินการ     
 ๒. ผลการพัฒนา          
 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาตามทีก่ําหนดในกฎกระทรวง จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างมีมาตรฐาน  การประกันคุณภาพมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน  ด้านการจัดการศึกษา  
ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  ด้านมาตรการส่งเสริม ส่งผลให้
โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาปฐมวัยดีมาก ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดีมาก  
และผ่านการประเมินภายนอกรอบสามจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคก์ารมหาชน)  
 ๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต                    
 โรงเรียนได้กําหนดแผนพัฒนาพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างมีมาตรฐาน  การประกันคุณภาพ
มาตรฐาน ด้านคุณภาพผู้เรียน  ด้านการจัดการศึกษา  ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ด้าน     
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา  ด้านมาตรการส่งเสริม   ศึกษาแนวทางการประเมินคุณภาพตาม



รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

๑๓๗ 

 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ตาํบลเสาไห้  อาํเภอเสาไห ้ จังหวัดสระบุรี 
 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  เพ่ื อยกระดับ
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้  
 
ด้านที่ ๓ มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้   
 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ นํ้าหนัก (คะแนน) 
คะแนน 

ที่ได้ 

๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรูภ้ายใน 
สถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้  
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อ 
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบคุลากรของ 
สถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกีย่วข้อง 

ดีมาก ๕ ๔.๐๐ 

๑๓.๒ มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ระหว่างบุคลากร 
ภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ 
ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกีย่วข้อง 

 

ดีเย่ียม ๕ ๕.๐๐ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๓ ดีเยี่ยม ๑๐ ๙.๐๐ 
 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา) 
๑. กิจกรรมใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา 
๒. กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ระดับประถมศึกษา 
๓. กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นระดับชั้นประถมศึกษา 

 

 ๑. วิธีการพัฒนา                     
 สถานศึกษามีขั้นตอนการดําเนินงานสร้าง และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาโดย
ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา จัดทําแผนพัฒนาและดําเนินการ
ตามขั้นตอนตามที่กําหนด ติดตาม และนําผลไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ผู้เรียน บุคลากรในสถานศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดกระบวนการเรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาโดยศึกษาอย่างมีขั้นตอน วิเคราะห์ข้อมูล สารสนเทศแหล่งเรียนรู้
ภายนอกสถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาและดําเนินการตามข้ันตอนตามที่กําหนด 
 ๒. ผลการพัฒนา            
 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานที่๑๓  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม
สนับสนุนให้ สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  คณะครู  
บุคลากรทุกฝ่าย  ชุมชนและ องค์กรภายนอก  มีส่วนร่วมในการกําหนดแผนปฏิบัติงาน  ใช้แผนเป็น
เครื่องมือในการดําเนินงานควบคุม  กํากับ  ติดตามทุกภาระงานให้สอดคล้องกับปรัชญา  ปณิธาน  



รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

๑๓๘ 

 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ตาํบลเสาไห้  อาํเภอเสาไห ้ จังหวัดสระบุรี 
 

พันธกิจจัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือฝึกทักษะการคิด ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และ
ทุกชั้น ช่วยพัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างเป็นระบบ 
ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถคิดสรุปความ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล  
 ๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 โรงเรียนได้กําหนดแผนพัฒนาครูเพื่อยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการมี
ส่วนร่วมของผู้บริหาร  คณะครู  บุคลากรทุกฝ่าย  ชุมชนและองค์กรภายนอก  มีส่วนร่วมในการ
กําหนดแผนปฏิบัติงาน และมีการติดตามนิเทศการสอนของครูอย่างเป็นระบบดําเนินงานในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนบุคลากรในสถานศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดกระบวนการเรียนรู้
จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาโดย ศึกษาอย่างมีขั้นตอน วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศแหล่ง
เรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาและดําเนินการตามขั้นตอนรวมทั้งมีการประเมิน
ความสามารถด้านการมีส่วนร่วมตามที่กําหนดในแผนพัฒนา  
 
 

ด้านที่ ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่
กําหนดขึ้น 
 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ นํ้าหนัก (คะแนน) 
คะแนน 

ที่ได้ 

๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมให ้
ผู้เรยีนบรรลุตามเป้าหมายวสิัยทัศน์ ปรัชญา  
และจุดเน้นของสถานศึกษา 

 
ดีเย่ียม ๓ ๓.๐๐ 

๑๔.๒ ผลการดําเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรยีน 
บรรลตุามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรชัญา และ 
จุดเน้นของสถานศึกษา  

 
ดีเย่ียม 

 
๒ ๒.๐๐ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๔ ดีเยี่ยม ๕ ๕.๐๐ 
 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา) 
๑. กิจกรรม English Camp 
๒. กิจกรรมครูแด 
๓. กิจกรรมทัศนศึกษา 
๔. การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 
๕. แสดงเทิดพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติ/วันแม่แห่งชาติ 
๖. กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 
๗. พิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนาม 
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๑๓๙ 
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 ๑. วิธีการพัฒนา  
 สถานศึกษามีการดําเนินการครบ ๕ ข้อ มีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน สามารถ
ตรวจสอบได ้เช่น                    
  ๑.  การจัดกิจกรรม โครงการในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปี
ของสถานศึกษา ที่จัดทําข้ึนจากการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากร ชุมชนและองค์กรภายนอก                    
  ๒. โครงการ กิจกรรมสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้น เป้าหมาย และกลยุทธ์ 
ของสถานศึกษา และได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา                    
  ๓. บุคลากร ผู้เกี่ยวข้องและผู้เรียนได้ปฏิบัติตามกลยุทธ์ โครงการหรือกิจกรรมที่
สถานศึกษากําหนด อย่างครบถ้วน                    
  ๔. การดําเนินงานตามกลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม และจุดเน้น ได้รับการกํากับติดตาม 
และนิเทศอย่าง สม่ําเสมอ  
  ๕. สถานศึกษามีรายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการ กิจกรรม ที่สนับสนุนส่งเสริม
ผู้เรียนที่บรรลุ ตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา   
 ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของ 
สถานศึกษา และมีร่องรอยหลักฐานปรากฏชัดเจน สามารถตรวจสอบได้  
 ๒. ผลการพัฒนา                     
 จากการจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ 
ปรัชญาและจุดเน้นที่กําหนดขึ้น  การจัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย โดยการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร  คณะครู  บุคลากรทุกฝ่าย  ชุมชนและองค์กรภายนอก  มีส่วนร่วมในการกําหนด
แผนปฏิบัติงาน  ใช้แผนเป็นเครื่องมือในการดําเนินงานควบคุม  กํากับ  ติดตามทุกภาระงานให้
สอดคล้องกับปรัชญา  ปณิธาน  พันธกิจ  การดําเนินงานตามกลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม และจุดเน้น 
ได้รับการกํากับติดตาม และนิเทศอย่างสม่ําเสมอ  ฝึกทักษะในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกชั้น 
ช่วยพัฒนาทักษะริเริมสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมี เหตุผล  
 ๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 โรงเรียนได้กําหนดแผนพัฒนาครูเพื่อยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ
การคิด เพ่ือพัฒนานักเรียนการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสม
เหตุผล  ได้แก่ การจัดกิจกรรมการสอนที่สอดแทรกกระบวนการคิดวิเคราะห์แบบ Mind map , การ
สอนแบบโครงงาน ฯลฯ และมีการ ติดตามนิเทศการสอนของครูอย่างเป็นระบบ  
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๑๔๐ 
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ด้านที่ ๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนา
และส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 
 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ นํ้าหนัก (คะแนน) 
คะแนน 

ที่ได้ 

๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อ 
ตอบสนองนโยบาย จดุเน้น ตามแนวทางการ 
ปฏิรูปการศึกษา 

ดีเย่ียม ๓ ๓.๐๐ 

๑๕.๒ ผลการดําเนินงานบรรลตุามเป้าหมาย ดีเย่ียม ๒ ๒.๐๐ 
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๕ ดีเยี่ยม ๕ ๕.๐๐ 

 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา) 
๑. โครงการพัฒนาประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๒. กิจกรรมนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ 
๓. กิจกรรมวัดและประเมินผล 
๔. กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ 
๕. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๖. โครงการส่งเสริมคุณธรรมในสถานศึกษา 
๗. กิจกรรมไหว้ครู 
๘. กิจกรรมประชาธิปไตย 
๙. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
๑๐. กิจกรรมหนูน้อยออมทรัพย์ 
๑๑. กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม  

 ๑. วิธีการพัฒนา  
 สถานศึกษาดําเนินการได้เด่นชัด มีร่องรอยหลักฐานชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ และทุก
โครงการ กิจกรรมพิเศษมีพัฒนาการดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีทีผ่านมา มีการศึกษา วิเคราะห์ และ
ใช้ข้อมูลสารสนเทศด้านนโยบายของต้นสังกัด จุดเน้น ตามแนวทาง ปฏิรูปการศึกษาในการจัดทํา
แผนงาน โครงการ มีการดําเนินงานโครงการ กิจกรรมพิเศษ เป็นระบบตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
สถานศึกษามีการดําเนินการโครงการ กิจกรรมพิเศษ บรรลุเป้าหมายร้อยละ  ๘๐ ขึ้นไป                        
  ๑. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ กิจกรรมพิเศษบรรลุตามเป้าหมาย                               
  ๒. ในสถานศึกษามีส่วนร่วมและมีความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานโครงการ กิจกรรม
พิเศษ                        
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๑๔๑ 
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  ๓. ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานโครงการ กิจกรรมพิเศษเกิดประโยชน์เป็นแบบอย่าง
และสร้าง คุณค่าแก่สถานศึกษาและ หรือชุมชนรอบสถานศึกษา  
 ๒. ผลการพัฒนา 
 จากการจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางปฏิรูป
การศึกษา เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น  การจัดโครงการ/กิจกรรม
อย่างหลากหลาย การมีส่วน ร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องต่อ
การดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือฝึก ทักษะการสรุปโครงการ กิจกรรมพิเศษที่แสดงให้
เห็นถึงสัมฤทธิผลของโครงการกิจกรรมพิเศษตอบสนองนโยบายและจุดเน้นตามแนวทางปฏิรูป
การศึกษาในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกชั้น ช่วยพัฒนาทักษะด้านการมีส่วนร่วมและ มีความพึง
พอใจ ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถดําเนินงานโครงการ กิจกรรมพิเศษเกิดประโยชน์เป็นแบบอย่างและ
สร้างคุณค่า แก่สถานศึกษาและ หรือชุมชนรอบสถานศึกษา 
 ๓.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 โรงเรียนได้ศึกษา วิเคราะห์ และใช้ข้อมูลสารสนเทศด้านนโยบายของต้นสังกัด จุดเน้น ตาม
แนวทาง ปฏิรูปการศึกษาในการจัดทําแผนงาน โครงการ  กําหนดแผนพัฒนาครูเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ กิจกรรมพิเศษบรรลุตามเป้าหมาย  ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ทีเน้น
ทักษะการมีส่วนร่วม  เพ่ือพัฒนา นักเรียนอย่างเป็นระบบ สร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมี
สติ  สมเหตุผล  ได้แก่  การจัดกิจกรรมการสอนที่สอดแทรกกระบวนการคิดวิเคราะห์แบบ Mind 
map , การสอนแบบโครงงาน ฯลฯ และมีการติดตามการนิเทศ ติดตามการดําเนินงานตามโครงการ 
กิจกรรมพิเศษอย่างต่อเนื่อง   รวมทั้งมีการประเมินความสามารถด้านผลที่ เกิดข้ึนจากการ
ดําเนินงานโครงการ กิจกรรมพิเศษเกิดประโยชน์เป็นแบบอย่างและสร้างคุณค่าแก่สถานศึกษา และ 
หรือชุมชนรอบสถานศึกษา 
 

๓. สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 

การศกึษาขั้นพืน้ฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 
น้ําหนัก 
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ด้านที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ๒๐   

มาตรฐานที่ ๑  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย ๕ ๔.๗๗ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๒  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และ
จิตใจ 

๕ 
๔.๘๓ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ๕ ๔.๘๕ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๔  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ๕ ๔.๗๕ ดีเยี่ยม 
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๑๔๒ 
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การศกึษาขั้นพืน้ฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 
น้ําหนัก 
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ด้านที่ ๒  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา   ๖๕   
มาตรฐานที่  ๕  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่

อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิพล 
๒๐ ๑๙.๖๐ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๖  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

๒๐ ๑๘.๒๐ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่  ๗  แนวการจัดการศึกษา ๒๐ ๑๖.๐๐ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่  ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

๕ ๔.๐๐ ดมีาก 

ด้านที่ ๓ มาตรฐานด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู ้

๕   

มาตรฐานที่ ๙ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

๕ ๔.๕๐ ดีเยี่ยม 

ด้านที่ ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ๕   
มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

๕ ๔.๐๐ ดมีาก 

ด้านที่ ๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม ๕   
มาตรฐานที่ ๑๑  การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบาย
และแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพให้
สูงขึ้น 

๕ ๔.๐๐ ดมีาก 

คะแนนรวม ๑๐๐ ๘๙.๕๐ ดีมาก 
 

  ระดับปฐมวัย อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 
 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การศกึษาขั้นพืน้ฐาน : ระดับการศึกษาประถมศึกษา 
น้ําหนัก 
คะแนน 

คะแนน          
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ด้านที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ๓๐   
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมี
สุนทรียภาพ 

๕ ๔.๘๓ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ 

๕ 
๔.๘๙ ดีเยี่ยม 



รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

๑๔๓ 

 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ตาํบลเสาไห้  อาํเภอเสาไห ้ จังหวัดสระบุรี 
 

การศกึษาขั้นพืน้ฐาน : ระดับการศึกษาประถมศึกษา
และ หรือมัธยมศึกษา 

น้ําหนัก 
คะแนน 

คะแนน          
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

๕ ๔.๘๒ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่าง
เป็นระบบคิดสร้างสรรค์   
 ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล   

๕ ๔.๘๓ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จําเป็น
ตามหลักสูตร 

๕ ๓.๘๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการทํางาน รักการ
ทํางาน สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติ
ที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

๕ ๔.๘๗ ดีเยี่ยม 

ด้านที่ ๒ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา ๕๐   
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

๑๐ ๑๐.๐๐ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผล 

๑๐ ๙.๖๐ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และ
ผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

๕ ๕.๐๐ 
ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

๑๐ ๙.๖๐ 
ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาเต็มศักยภาพ 

๑๐ ๘.๖๐ ดมีาก 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

๕ ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 

ด้านที่ ๓ มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

๑๐   

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้   
 
 
 

๑๐ ๙.๐๐ ดีเยี่ยม 



รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

๑๔๔ 

 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ตาํบลเสาไห้  อาํเภอเสาไห ้ จังหวัดสระบุรี 
 

การศกึษาขั้นพืน้ฐาน : ระดับการศึกษาประถมศึกษา
และ หรือมัธยมศึกษา 

น้ําหนัก 
คะแนน 

คะแนน          
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ด้านที่ ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ๕   
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่
กําหนดขึ้น 

๕ ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 

ด้านที่ ๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม ๕   
มาตรฐานที ่๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย 
จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป 
การศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้
ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

๕ ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 

คะแนนรวม ๑๐๐ ๙๔.๘๔ ดีเยี่ยม 
 
  ระดับขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับคุณภาพ ดเียี่ยม 
 
๔. ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๔.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย 

ผลพัฒนาการเด็ก   ชั้นอนุบาลปีที่ ๒  (ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ – สช.) 

พัฒนาการด้าน 
จํานวนเด็ก       
ที่ประเมิน 

จํานวน/ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

๑.ด้านร่างกาย ๗๓ ๑๐๐ % - - 

๒.ด้านอารมณ์-จิตใจ ๗๓ ๑๐๐ % - - 

๓.ด้านสังคม ๗๓ ๑๐๐ % - - 

๔.ด้านสติปัญญา ๗๓ ๙๘.๖๓ % ๑.๓๗ % - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

๑๔๕ 

 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ตาํบลเสาไห้  อาํเภอเสาไห ้ จังหวัดสระบุรี 
 

 ๔.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖            
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

 
กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จํานวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 

๓ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

จํานวน
ที่เข้า
สอบ 

จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๖๗ ๐ ๐ ๐ ๓ ๓ ๕ ๑๘ ๓๘ ๖๑ ๙๑.๐๔ 
คณิตศาสตร์ ๖๗ ๐ ๑ ๐ ๓ ๑๐ ๗ ๑๖ ๓๐ ๕๓ ๗๙.๑๐ 
วิทยาศาสตร์ ๖๗ ๐ ๐ ๐ ๑ ๒ ๑๖ ๒๐ ๒๘ ๖๔ ๙๕.๕๒ 
สังคมศึกษา ฯ ๖๗ ๐ ๐ ๐ ๔ ๑๑ ๒๔ ๒๐ ๘ ๕๒ ๗๗.๖๑ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๖๗ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒ ๒๗ ๓๘ ๖๗ ๑๐๐ 
ศิลปะ ๖๗ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒ ๒๖ ๓๙ ๖๗ ๑๐๐ 
การงานอาชีพฯ ๖๗ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๘ ๓๑ ๒๘ ๖๗ ๑๐๐ 
ภาษาต่างประเทศ ๖๗ ๐ ๓ ๖ ๑๐ ๗ ๗ ๑๑ ๒๓ ๔๑ ๖๑.๑๙ 
ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร 

๖๗ ๐ ๔ ๕ ๘ ๗ ๙ ๑๓ ๒๑ ๔๓ ๖๔.๑๘ 

หน้าที่พลเมือง ๖๗ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๔ ๕๓ ๖๗ ๑๐๐ 
 

 
กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ จํานวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 

๓ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

จํานวน
ที่เข้า
สอบ 

จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๕๖ ๐ ๐ ๑ ๒ ๕ ๖ ๕ ๓๗ ๔๘ ๘๕.๗๑ 
คณิตศาสตร์ ๕๖ ๐ ๐ ๐ ๑ ๔ ๑๗ ๑๓ ๒๑ ๕๑ ๙๑.๐๗ 
วิทยาศาสตร์ ๕๖ ๐ ๐ ๐ ๓ ๗ ๑๑ ๙ ๒๖ ๔๖ ๘๒.๑๔ 
สังคมศึกษา ฯ ๕๖ ๐ ๐ ๐ ๓ ๕ ๘ ๙ ๓๑ ๔๘ ๘๕.๗๑ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๕๖ ๐ ๐ ๐ ๑ ๐ ๕ ๑๐ ๔๐ ๕๕ ๙๘.๒๑ 
ศิลปะ ๕๖ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๑๑ ๒๑ ๒๓ ๕๕ ๙๘.๒๑ 
การงานอาชีพฯ ๕๖ ๐ ๐ ๐ ๐ ๓ ๑๑ ๑๒ ๓๐ ๕๓ ๙๔.๖๔ 
ภาษาต่างประเทศ ๕๖ ๐ ๒ ๕ ๙ ๙ ๑๑ ๗ ๑๓ ๓๑ ๕๕.๓๖ 
ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร 

๕๖ ๐ ๒ ๔ ๓ ๗ ๔ ๑๐ ๒๖ ๔๐ ๗๑.๔๓ 

หน้าที่พลเมือง ๕๖ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๓ ๕๓ ๕๖ ๑๐๐ 
 



รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

๑๔๖ 

 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ตาํบลเสาไห้  อาํเภอเสาไห ้ จังหวัดสระบุรี 
 

 
กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ จํานวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 

๓ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ทีไ่ด้
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

จํานวน
ที่เข้า
สอบ 

จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๖๓ ๐ ๔ ๗ ๑ ๘ ๑๔ ๑๓ ๑๖ ๔๓ ๖๘.๒๕ 
คณิตศาสตร์ ๖๓ ๐ ๐ ๑ ๓ ๑๓ ๑๗ ๔ ๑๔ ๓๕ ๕๕.๕๖ 
วิทยาศาสตร์ ๖๓ ๐ ๒ ๑ ๓ ๒ ๒๗ ๑๔ ๑๔ ๕๕ ๘๗.๓๐ 
สังคมศึกษา ฯ ๖๓ ๐ ๔ ๖ ๗ ๑๔ ๑๘ ๙ ๕ ๓๒ ๕๐.๗๙ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๖๓ ๐ ๐ ๑ ๓ ๖ ๑๔ ๒๒ ๑๗ ๕๓ ๘๔.๑๓ 
ศิลปะ ๖๓ ๐ ๐ ๑ ๓ ๗ ๑๘ ๒๓ ๑๑ ๕๒ ๘๒.๕๔ 
การงานอาชีพฯ ๖๓ ๐ ๐ ๒ ๓ ๔ ๙ ๑๙ ๒๖ ๕๔ ๘๕.๗๑ 
ภาษาต่างประเทศ ๖๓ ๐ ๐ ๑ ๓ ๑๓ ๒๘ ๔ ๑๔ ๔๖ ๗๓.๐๒ 
ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร 

๖๓ ๐ ๐ ๑๑ ๔ ๖ ๘ ๖ ๒๘ ๔๒ ๖๖.๖๗ 

หน้าที่พลเมือง ๖๓ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒๐ ๔๓ ๖๓ ๑๐๐ 
 

 
กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จํานวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 

๓ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

จํานวน
ที่เข้า
สอบ 

จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๗๑ ๐ ๐ ๐ ๘ ๗ ๑๗ ๑๔ ๒๕ ๕๖ ๗๘.๘๗ 
คณิตศาสตร์ ๗๑ ๐ ๐ ๐ ๖ ๑๗ ๒๖ ๘ ๑๔ ๔๘ ๖๗.๖๑ 
วิทยาศาสตร์ ๗๑ ๐ ๕ ๕ ๒ ๑ ๓๓ ๑๓ ๑๒ ๕๘ ๘๑.๖๙ 
สังคมศึกษา ฯ ๗๑ ๐ ๐ ๒ ๒ ๑๔ ๒๑ ๑๘ ๑๔ ๕๓ ๗๔.๖๕ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๗๑ ๐ ๐ ๐ ๑ ๕ ๑๐ ๓๑ ๒๔ ๖๕ ๙๑.๕๕ 
ศิลปะ ๗๑ ๐ ๐ ๐ ๑ ๘ ๒๖ ๒๗ ๙ ๖๒ ๘๗.๓๒ 
การงานอาชีพฯ ๗๑ ๐ ๐ ๐ ๙ ๙ ๑๔ ๑๙ ๒๐ ๕๓ ๗๔.๖๕ 
ภาษาต่างประเทศ ๗๑ ๐ ๓ ๔ ๓ ๑๓ ๒๐ ๑๓ ๑๕ ๔๘ ๖๗.๖๑ 
ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร 

๗๑ ๐ ๑๕ ๑๓ ๘ ๐ ๑๗ ๙ ๙ ๓๕ ๔๙.๓๐ 

หน้าที่พลเมือง ๗๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๔ ๑๘ ๔๙ ๗๑ ๑๐๐ 
 
 
 
 



รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

๑๔๗ 

 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ตาํบลเสาไห้  อาํเภอเสาไห ้ จังหวัดสระบุรี 
 

 
กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ จํานวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 

๓ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

จํานวน
ที่เข้า
สอบ 

จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๔๖ ๐ ๐ ๑ ๑๑ ๗ ๑๑ ๑๐ ๖ ๒๗ ๕๘.๗๐ 
คณิตศาสตร์ ๔๖ ๐ ๐ ๐ ๑ ๒๐ ๑๑ ๗ ๗ ๒๕ ๕๔.๓๕ 
วิทยาศาสตร์ ๔๖ ๐ ๓ ๒ ๑๐ ๙ ๑๑ ๖ ๕ ๒๒ ๔๗.๘๓ 
สังคมศึกษา ฯ ๔๖ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๑ ๑๓ ๑๑ ๑๑ ๓๕ ๗๖.๐๙ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๖ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๙ ๑๖ ๒๐ ๔๕ ๙๗.๘๓ 
ศิลปะ ๔๖ ๐ ๐ ๐ ๘ ๗ ๑๗ ๑๑ ๓ ๓๑ ๖๗.๓๙ 
การงานอาชีพฯ ๔๖ ๐ ๐ ๐ ๑๒ ๙ ๑๑ ๑๑ ๓ ๒๕ ๕๔.๓๕ 
ภาษาต่างประเทศ ๔๖ ๐ ๑ ๐ ๗ ๑๓ ๔ ๗ ๑๔ ๒๕ ๕๔.๓๕ 
ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร 

๔๖ ๐ ๖ ๖ ๖ ๘ ๗ ๓ ๑๐ ๒๐ ๔๓.๔๘ 

หน้าที่พลเมือง ๔๖ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๗ ๓๙ ๔๖ ๑๐๐ 
 

 
กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จํานวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 

๓ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

จํานวน
ที่เข้า
สอบ 

จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๕๔ ๐ ๑ ๑๒ ๑๒ ๑๑ ๑๐ ๓ ๕ ๑๘ ๓๓.๓๓ 
คณิตศาสตร์ ๕๔ ๐ ๐ ๑ ๒๘ ๑๑ ๕ ๔ ๕ ๑๔ ๒๕.๙๓ 
วิทยาศาสตร์ ๕๔ ๐ ๑ ๖ ๙ ๙ ๑๒ ๗ ๑๐ ๒๙ ๕๓.๗๐ 
สังคมศึกษา ฯ ๕๔ ๐ ๐ ๐ ๑ ๖ ๑๗ ๑๙ ๑๑ ๔๗ ๘๗.๐๔ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๕๔ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒ ๙ ๑๗ ๒๖ ๕๒ ๙๖.๓๐ 
ศิลปะ ๕๔ ๐ ๐ ๓ ๘ ๑๐ ๑๖ ๙ ๘ ๓๓ ๖๑.๑๑ 
การงานอาชีพฯ ๕๔ ๐ ๐ ๐ ๒ ๑๑ ๑๕ ๑๓ ๑๓ ๔๑ ๗๕.๙๓ 
ภาษาต่างประเทศ ๕๔ ๐ ๐ ๓ ๙ ๑๑ ๑๓ ๔ ๑๔ ๓๑ ๕๗.๔๑ 
ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร 

๕๔ ๐ ๖ ๑๐ ๙ ๗ ๕ ๒ ๑๕ ๒๒ ๔๐.๗๔ 

หน้าที่พลเมือง ๕๔ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๙ ๔๕ ๕๔ ๑๐๐ 
 
 
 
 



รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

๑๔๘ 

 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ตาํบลเสาไห้  อาํเภอเสาไห ้ จังหวัดสระบุรี 
 

 ๔.๓ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O – Net ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

สาระวิชา 
จํานวน

คน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

จํานวนร้อยละของนักเรียนที่
ได้ระดับ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี 
คณิตศาสตร์ ๕๑ ๓๙.๐๒ ๑๘.๓๗ ๘ ๓๗ ๖ 
ภาษาไทย ๕๑ ๔๗.๔๙ ๑๒.๐๗ ๑ ๓๙ ๑๑ 
วิทยาศาสตร์ ๕๑ ๔๔.๑๓ ๑๔.๔๓ ๘ ๔๐ ๓ 
สั ง ค ม ศึ ก ษ า  ศ า ส น า แ ล ะ
วัฒนธรรม 

๕๑ ๕๓.๒๙ ๑๓.๘๑ ๑ ๓๔ ๑๖ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๕๑ ๕๖.๐๐ ๑๓.๔๗ ๐ ๓๓ ๑๘ 
ศิลปะ ๕๑ ๔๘.๙๒ ๑๕.๐๓ ๓ ๔๐ ๘ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๕๑ ๕๗.๔๙ ๑๔.๘๖ ๒ ๒๗ ๒๒ 
ภาษาต่างประเทศ ๕๑ ๔๒.๗๐ ๒๑.๓๐ ๒ ๓๗ ๑๒ 

 
หมายเหตุ ๑.จํานวนคน คะแนนเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดูจากรายงานผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามรายวิชา 
 ๒. จํานวนร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ ปรับปรุง พอใช้ ดี ให้ดูจากรายงานผลการ
ทดสอบ  ระดับชาติขั้นพื้นฐาน  ผลการทดสอบ O-Net รายบุคคล โดยใช้เกณฑ์ดังนี้ 
   ๑. ปรับปรุง ระดับผลการทดสอบอยู่ในช่วง 0.00 – 1.00 
   ๒. พอใช้ ระดับผลการทดสอบอยู่ในช่วง 1.50 – 2.50 
   ๓. ดี ระดับผลการทดสอบอยู่ในช่วง 3.00 – 4.00 
 
 ๔.๔  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ระดับชั้น 
จํานวน 

นร.ทั้งหมด 

จํานวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๖๘ ๑๙ ๔๘ ๑ - 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๕๖ ๖ ๕๐ ๑ - 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๖๓ ๑๔ ๔๙ - - 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๗๑ ๑๐ ๖๑ ๑ - 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๔๖ ๖ ๔๐ - - 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๕๔ ๑๗ ๓๗ - - 

รวม ๓๕๘ ๗๒ ๒๘๓ ๓ - 
เฉลี่ยร้อยละ - ๒๐.๑๑ ๗๙.๐๕ ๐.๘๔ - 



รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

๑๔๙ 

 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ตาํบลเสาไห้  อาํเภอเสาไห ้ จังหวัดสระบุรี 
 

 ๔.๕  ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
 

ระดับชั้น 
จํานวน 

นร.ทั้งหมด 

จํานวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน) 

ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๖๘ ๗ ๕๕ ๖ - 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๕๖ ๓ ๔๗ ๖ - 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๖๓ ๗ ๕๒ ๔ - 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๗๑ ๑ ๖๒ ๘ - 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๔๖ ๑ ๔๕ - - 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๕๔ ๘ ๔๕ ๑ - 

รวม ๓๕๘ ๒๗ ๓๐๖ ๒๕ - 
เฉลี่ยร้อยละ - ๗.๕๔ ๘๕.๔๗ ๖.๙๙ - 

   

   
 ๔.๖  ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

ระดับชั้น จํานวน 
นร.ทั้งหมด 

จํานวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๖๘ ๖๘ - 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๕๖ ๕๖ - 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๖๓ ๖๓ - 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๗๑ ๗๑ - 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๔๖ ๔๖ - 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๕๔ ๕๔ - 

รวม ๓๕๘ ๓๕๘ - 
เฉลี่ยร้อยละ - ๑๐๐ - 

    

   
 
  
 
 
 
 
 



รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

๑๕๐ 

 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ตาํบลเสาไห้  อาํเภอเสาไห ้ จังหวัดสระบุรี 
 

 ๔.๗  ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของผู้เรียน ๕ ด้าน 
 

   ๑) ด้านความสามารถในการสื่อสาร 
 

ข้อ รายการประเมิน 
จํานวน นร. 

ทั้งหมด 
ดีเยี่ยม 

(ร้อยละ) 
ดี 

(ร้อยละ) 
พอใช้

(ร้อยละ) 
ปรับปรุง 
(ร้อยละ) 

๑.๑ มีความสามารถในการรับ – ส่งสาร ๓๕๘ ๓๙.๙๔ ๕๔.๑๙ ๕.๘๗ - 
๑.๒ มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 

ความคิด  ความเข้าใจของตนเอง โดย
ใช้ภาษาอย่างเหมาะสม 

๓๕๘ ๔๑.๖๓ ๕๓.๓๕ ๕.๐๒ 
 
 
 

- 

๑.๓ ใช้วิธีการสื่อสารทีเ่หมาะสม ๓๕๘ ๔๒.๑๘ ๕๒.๗๙ ๕.๐๓ - 
๑.๔ วิเคราะหแ์สดงความคิดเหน็อย่างมีเหตผุล ๓๕๘ ๔๓.๕๖ ๕๑.๔๑ ๗.๐๓ - 
๑.๕ เขียนบันทกึเหตุการณ์ประจําวันแล้ว

เล่าให้เพื่อนฟงัได ้
๓๕๘ ๔๔.๔๑ ๔๘.๐๔ ๗.๕๕ - 

 
   ๒) ด้านความสามารถในการคิด 
 

ข้อ รายการประเมิน 
จํานวน นร. 

ทั้งหมด 
ดีเยี่ยม 

(ร้อยละ) 
ดี 

(ร้อยละ) 
พอใช้

(ร้อยละ) 
ปรับปรุง 
(ร้อยละ) 

๒.๑ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห ์

๓๕๘ ๔๗.๔๙ ๔๒.๒๐ ๕.๓๑ - 

๒.๒ มีทักษะในการคิดนอกกรอบอย่าง
สร้างสรรค ์

 

๓๕๘ ๔๖.๓๗ ๔๗.๔๙ ๖.๑๔ 
 

- 

๒.๓ สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ ๓๕๘ ๔๙.๗๒ ๔๓.๘๕ ๖.๔๓ - 
๒.๔ มีความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ ๓๕๘ ๕๓.๐๗ ๔๔.๔๑ ๒.๕๒ - 
๒.๕ ตัดสินใจแก้ปัญหาเกี่ยวกับตนเองได้ ๓๕๘ ๕๓.๙๑ ๓๙.๓๙ ๖.๗๐ - 
   
   ๓) ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 
 

ข้อ รายการประเมิน 
จํานวน นร.                                                                                                                                                                                                                                     

ทั้งหมด 
ดีเยี่ยม 

(ร้อยละ) 
ดี 

(ร้อยละ) 
พอใช้

(ร้อยละ) 
ปรับปรุง 
(ร้อยละ) 

๓.๑ สามารถแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ 
ที่เผชิญได  ้ 

๓๕๘ ๕๕.๘๗ ๓๐.๗๓ ๑๓.๔๐ - 

๓.๒ ใช้เหตุผลในการแกป้ัญหา 
 

๓๕๘ ๕๔.๑๙ ๔๐.๕๐ ๕.๓๑ 
 

- 
๓.๓ เข้าใจความสัมพันธ์และการ

เปลี่ยนแปลงในสังคม 
๓๕๘ ๔๙.๔๔ ๔๐.๕๐ ๑๐.๐๖ - 

๓.๔ แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรูม้าใช้
ใน การป้องกันและแก้ไขปัญหา 

๓๕๘ ๕๑.๙๖ ๔๓.๘๕ ๕.๕๙ - 

๓.๕ สามารถตัดสินใจได้เหมาะสมตามวัย ๓๕๘ ๕๑.๙๖ ๔๒.๔๖ ๕.๕๘ - 
 



รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

๑๕๑ 

 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ตาํบลเสาไห้  อาํเภอเสาไห ้ จังหวัดสระบุรี 
 

   ๔) ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 

ข้อ รายการประเมิน 
จํานวน นร. 

ทั้งหมด 
ดีเยี่ยม 

(ร้อยละ) 
ดี 

(ร้อยละ) 
พอใช้

(ร้อยละ) 
ปรับปรุง 
(ร้อยละ) 

๔.๑ เรียนรู้ด้วยตนเองได้เหมาะสมตามวัย ๓๕๘ ๕๑.๖๘ ๔๓.๐๒ ๕.๓๐ - 
๔.๒ สามารถทํางานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้ 

 

๓๕๘ ๕๒.๒๓ ๔๓.๓๐ ๔.๔๗ 
 

- 
๔.๓ นําความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ใน

ชีวิตประจําวัน 
๓๕๘ ๕๓.๓๕ ๔๒.๑๘ ๔.๔๗ - 

๔.๔ จัดการปัญหาและความขัดแย้งได้
เหมาะสม 

๓๕๘ ๕๐.๘๔ ๔๔.๔๑ ๔.๗๕ - 

๔.๕ หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่
ส่งผลกระทบต่อตนเอง 

๓๕๘ ๕๒.๒๓ ๔๓.๐๒ ๔.๔๕ - 

 
   ๕) ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 

ข้อ รายการประเมิน 
จํานวน นร. 

ทั้งหมด 
ดีเยี่ยม 

(ร้อยละ) 
ดี 

(ร้อยละ) 
พอใช้

(ร้อยละ) 
ปรับปรุง 
(ร้อยละ) 

๕.๑ เลือกและใชเ้ทคโนโลยีไดเ้หมาะสมตามวัย ๓๕๘ ๔๙.๗๒ ๔๕.๘๑ ๔.๔๗ - 
๕.๒ มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี 

 

๓๕๘ ๕๐.๐๐ ๔๔.๖๙ ๕.๓๑ 
 

- 
๕.๓ สามารถนําเทคโนโลยีไปใช้พัฒนาตนเอง  ๓๕๘ ๕๐.๘๔ ๔๕.๒๕ ๓.๙๑ - 
๕.๔ ใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค ์
๓๕๘ ๕๑.๖๘ ๔๔.๖๙ ๓.๓๑ - 

๕.๕ มีคุณธรรม จริยธรรมในการใช้
เทคโนโลยี 

๓๕๘ ๔๙.๗๒ ๔๗.๒๑ ๓.๐๗ - 
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๑๕๒ 
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บทท่ี ๔ สรุปผลการพัฒนา 
(นอกเหนือจากตัวชี้วัดตามเกณฑ์มาตรฐาน) 

 
๑. จุดเด่นของสถานศึกษา(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ และเพ่ิมเติมได้) 

จุดเด่นของสถานศึกษา 
ด้านคร ู

o จัดกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพส่งผลต่อพัฒนาการผู้เรียน 
o ปลูกฝังเด็กให้มีวินัยมีเหตุผลกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 
o สามารถบูรณาการสื่อการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี 
o รู้เป้าหมายหลักสูตร/การศึกษาท าให้วางแผนพัฒนาคุณภาพอย่างมีระบบ 
o วิเคราะห์หลักสูตรและจัดท าแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
o น าผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้น 
o ประเมินพัฒนาการผู้เรียนตามสภาพจริง 
o จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนและจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมในการพัฒนาเด็ก 
o ดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนทั่วถึง 
o น ากระบวนการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ 
o พัฒนากระบวนการคิดของเด็ก 
o มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
o มีการท างานร่วมกันเป็นทีม 
o มีความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ/เข้าใจในการจัดการเรียนการสอน 
o มีความรู้เข้าใจ/ทักษะเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเป็นอย่างดี 
o มีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ขยันอดทนเสียสละ 
o มีจ านวนเพียงพอ/คุณสมบัติตามเกณฑ์ 
o เป็นแบบอย่างที่ดีของผู้เรียน 
o พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ/อบรม/ศึกษาดูงาน/ติดตามข่าวสาร ข้อมูล นวัตกรรมใหม่ๆ 
o มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครอง/ชุมชน/ผู้เรียน 

ด้านผู้บริหาร 
o มีความรู้เข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเป็นอย่างดี 
o มีประสบการณ์ในการเรียนการสอน 
o ส่งเสริมการท างานเป็นทีม 
o มีวิสัยทัศน์และภาวะผู้น าทั้งด้านวิชาการและการบริหาร 
o ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น 
o ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
o มีความคิดริเริ่ม/สร้างสรรค ์
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จุดเด่นของสถานศึกษา 
o มีคุณธรรมจริยธรรม 
o มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
o สร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากรในโรงเรียน 
o ตระหนักและส่งเสริมให้ครูปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน 
o ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาความสามารถของครู 
o บริหารงานโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม/กระจายอ านาจ 
o บริหารงานบุคคลและงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
o มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
o มีความเป็นประชาธิปไตย 
o ตระหนักถึงการพัฒนาสถานศึกษาตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 

ด้านผู้เรียน 
o ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา 
o มีความขยัน/อดทน/รอบคอบ 
o มีจิตใจเอ้ืออาทร/เมตตากรุณา/เสียสละ/กตัญญู 
o มีระเบียบวินัย/รับผิดชอบ/ซื่อสัตย์ 
o มีสัมมาคารวะตามแบบวัฒนธรรมไทย 
o ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า/ประหยัด 
o ทานอาหารมีประโยชน์/มีสุขลักษณะที่ดี 
o มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
o ท าชื่อเสียงให้กับโรงเรียนด้านวิชาการ/กีฬา/ศิลปะ 
o สุขภาพกาย สุขภาพจิต/สุขนิสัยดีชื่นชมด้านศิลปะดนตรีและการเคลื่อนไหว 
o มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
o เข้าใจพิษภัยและห่างไกลจากสิ่งเสพติด 
o ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีการพัฒนาขึ้น 
o มีความรู้ทักษะเบื้องต้นมีทักษะในการท างาน 
o มีทักษะการวิเคราะห์/การสื่อความ 
o มีจินตนาการ/ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
o รู้จักการเป็นผู้น าและผู้ตาม/ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้/ท างานเป็นทีม 
o กระตือรือร้น/ใฝ่รู้ใฝ่เรียน/รักการอ่าน 
o มีทักษะการใช้กล้ามเนื้อ/ประสาทสัมผัส/มิติสัมพันธ์ 
o มีอิสระในการน าเสนองานของตนเอง/กล้าแสดงออก 

ด้านสถานศึกษา 
o ระบบการบริหารจัดการดี/พัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ 
o การบริหารงบประมาณโปร่งใสตรวจสอบได้ 
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จุดเด่นของสถานศึกษา 
o จัดองค์กร/โครงสร้างการบริหารงานโดยบุคลากรมีส่วนร่วม 
o เปิดการเรียนการสอนในระดับที่สูงขึ้น 
o มีทุนการศึกษาและอาหารกลางวัน 
o มีบริการรถรับส่งผู้เรียน 
o มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจ าปี 
o มีระบบสารสนเทศครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
o มีการดูแลเรื่องความปลอดภัย/สภาพแวดล้อมปลอดภัย 
o ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน 
o ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเอง เข้ารับการอบรม 
o ให้ความส าคัญและเข้าร่วมในกิจกรรมด้านศาสนสัมพันธ์กับทุกศาสนา 
o ได้รับความร่วมมือ/ยอมรับ/สนับสนุนจากผู้ปกครองและหน่วยงานต่างๆในชุมชนเป็นอย่างดี 
o ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียนให้ผู้ปกครองและชุมชนทราบ 
o การเรียนการสอนเหมาะสมกับพัฒนาการ/ความต้องการของผู้เรียน 
o น ากิจกรรมเสริมหลักสูตรมาบูรณาการเรียนการสอน 
o ส่งเสริม/จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เหมาะกับศักยภาพและความต้องการของผู้เรียน 
o จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียน 
o จัดกิจกรรมที่สร้างจิตสาธารณะให้แก่ผู้เรียน 
o ส่งเสริมทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการศึกษาในระดับประถม 
o มีงบประมาณสนับสนุนในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
o เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาสถาบันต่างๆ 
o เป็นแหล่งเรียนรู้และวิจัยทางการศึกษาพิเศษ 
o มีทรัพยากรปัจจัยที่เอ้ือต่อการเรียนการสอนอย่างเพียงพอและหลากหลาย 
o มีสภาพแวดล้อมร่มรื่นเหมาะเป็นแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน 
o ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
o วางแผนและด าเนินการวัดผลประเมินผลติดตามผลการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 
o มีการวัดประเมินผลตามสภาพจริง 
o จัดหลักสูตรท้องถิ่น 
o มีหลักสูตรประจ าสถานศึกษา 
o มุ่งส่งเสริมคุณภาพให้เด็กเป็นคนดี 
o มีสื่อเทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างเพียงพอ 
o มีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่มีอุปกรณ์ครบถ้วนตรงตามหลักสูตร 
o ห้องเรียนทันสมัยมีระบบคอมพิวเตอร์ที่ต่อ LAN และมี LCD Projector ทุกห้องเรียน 
o อาคารเรียน/ห้องประกอบ/สื่อการเรียนการสอนเพียงพอ/พร้อมใช้ 
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๒.   จุดควรพัฒนา (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ และเพ่ิมเติมได้) 
 

จุดควรพัฒนา 
ด้านคร ู
o การจัดการเรียนการสอนขาดความต่อเนื่อง 
o การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
o พัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการสอนควรเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
o จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
o จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
o ใช้วิธีสอนที่หลากหลายส่งเสริมการคิดวิเคราะห์/สังเคราะห์/สร้างสรรค ์
o ศึกษารูปแบบ/การจัดกิจกรรม/วิธีการสอนแบบสมัยใหม่ 
o สอน/แนะน าเรื่องของบาปบุญคุณโทษ 
o สอนให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมเสริมสุขภาพ 
o พัฒนาบันทึกหลังการสอนและน าผลการประเมินมาใช้พัฒนาผู้เรียน 
o น าผลการฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติจริง 
o จัดมุมประสบการณ์กิจกรรมสร้างสรรค์กิจกรรมกลางแจ้ง 
o เน้นการจัดกิจกรรมโดยใช้แหล่งเรียนรู้ภายในให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 
o การผลิตสื่อการเรียนการสอนเอง 
o การวัดผลประเมินผลการเรียนการสอนโดยผู้เรียนเพ่ือนผู้ปกครอง/ตามสภาพจริง/ประเมินผล

การเรียนการสอนเป็นรายบุคคล 
o การท าวิจัยในชั้นเรียน 
o จัดหาครูที่เป็นเจ้าของภาษามาสอนผู้เรียน 
o จัดครูให้ตรงสาขาวิชา 
o ความรู้เข้าใจหลักสูตรในการเชื่อมโยงกับการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ 
o ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี/สื่อการสอน 
o ความรู้ด้านเทคนิคการสอน/อบรม/ศึกษาต่อ 
o พัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง 
o ปลูกฝังให้ครูรักงานลดการเข้า-ออกของครู 
o ไม่มีการเตรียมอุปกรณ์การสอน 
o ไม่ถนัดในการจัดท าเอกสารต่าง ๆ 
o ส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อการสอนใช้เอง 

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

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

อาชีพ/คอมพิวเตอร์ 
ด้านสถานศึกษา 
o พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
o มีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนอย่างสม่ าเสมอ 
o มีรถรับส่งผู้เรียน 
o พัฒนาข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วน/การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ 
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จุดควรพัฒนา 
o การประเมินพัฒนาการผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
o การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
o ส่งเสริมให้ครูจัดท างานวิจัยในชั้นเรียน 
o พัฒนาให้มีครูแกนน าและครูต้นแบบ 
o จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน/ธรรมนูญ/แผนปฏิบัติการประจ าปี 
o มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน/นิเทศ 
o การตรวจสอบภายใน 
o จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบ้านกับโรงเรียน 
o การประชาสัมพันธ์ข่าวสารการด าเนินงานของโรงเรียน 
o การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน/ผู้ปกครอง/ผู้เรียน/คร ู
o การให้ผู้ปกครองและผู้เรียนมีบทบาทในการสนับสนุนทางวิชาการ 
o การเผยแพร่จุดเด่นของโรงเรียน/ประชาสัมพันธ์ให้รับรู้ 
o การจัดกิจกรรมที่กระตุ้นการคิดวิเคราะห์/สังเคราะห์/สร้างสรรค/์แก้ปัญหา/ตัดสินใจ 
o การจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย 
o การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน 
o ส่งเสริมผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง 
o พัฒนา/ประเมิน หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
o การประเมินพัฒนาการเตรียมความพร้อม 
o ผู้ปกครองยังไม่เข้าใจหลักสูตรการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม 
o ส่งเสริมการพัฒนาด้านจิตสาธารณะ 
o จัดท าหลักสูตรท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นได้ 
o ให้มีวิทยากรท้องถิ่น/ร่วมจัดแหล่งเรียนรู้ร่วมชุมชน 
o จัดให้มีศูนย์วิทยาการที่ส่งเสริมองค์ความรู้ 
o ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เอ้ือต่อการเรียนการสอน 
o พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
o ปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณของโรงเรียนให้มีความสะอาด/ปลอดภัย 
o พัฒนาสื่อการเรียนการสอน/นวัตกรรม/อุปกรณ์ปฏิบัติการวิชาต่างๆ 
o ห้องสมุดท่ีทันสมัย/ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์/หนังสือเพียงพอและหลากหลาย สามารถให้ผู้เรียน

ศึกษาค้นคว้า 
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๓.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ และเพ่ิมเติมได้) 
 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
ด้านคร ู
o การเขียนแผนการเรียนรู้อย่างเชี่ยวชาญ 
o ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้เรียน 
o ครูผู้สอนได้รับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิควิธีและนวัตกรรมที่หลากหลาย 
o จัดกิจกรรม/ชมรมตามความสนใจของผู้เรียน 
o จัดท าแผนการเรียนทางภาษาที่หลากหลาย 
o จัดนวัตกรรมการเรียนการสอนแบบ Mastery Learning ในวิชาคณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ 1 
o น าวิถีพุทธมาฝึกสมาธิให้ผู้เรียน 
o ปรับปรุงการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ/เน้นสอนแบบโครงงาน/เน้นสอนแบบ

บูรณาการ/เน้นการสอนบทบาทสมมติ 
o ปรับสภาพแวดล้อมเพ่ิมความหลากหลายในการเรียนรู้ 
o พัฒนาการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ 
o พัฒนาผู้เรียนให้มีประสบการณ์จริง/การด ารงชีวิต/การใช้ชีวิตประจ าวัน 
o ส่งเสริมด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา 
o ส่งเสริมให้ครูท าวิจัยในชั้นเรียน 
o ส่งเสริมให้มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอน 
o ส่งเสริมการนิเทศและติดตามการจัดการเรียนการสอนของครู 
o ส่งเสริมการวิเคราะห์หลักสูตรเพ่ือจัดท าแผนการสอน 
o ประเมินผลตามสภาพจริงและน าผลมาใช้ 
o พัฒนาปรับปรุงการจัดท าแฟ้มสะสมของผู้เรียนให้เป็นระบบ 
o รายงานการพัฒนาการของเด็กให้ผู้ปกครองทราบ 
o วางแผนให้ครูท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม/แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
o ให้ครูได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
o ครูได้รับการอบรมศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง 
o พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเทคนิคและทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
o มีคุณธรรมจริยธรรม 
o มีวุฒิการศึกษาตรงตามวิชาที่สอน 
o มีจ านวนครูเพียงพอกับผู้เรียน 
o จัดหาครูต่างชาติมาสอนภาษาต่างประเทศโดยตรง 

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

ด้านผู้เรียน 
o ผู้เรียนมีระเบียบ วินัย/รับผิดชอบต่อหน้าที่ 
o จัดกิจกรรมส่งเสริมปลูกจิตส านึกให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าสิ่งแวดล้อมทรัพยากร 
o จัดท าบันทึกความดี 
o ผู้เรียนมีสุขนิสัยที่ดีรู้จักการออมทรัพย์และการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด 
o รู้พิษภัยและห่างไกลจากยาเสพติด 
o ปลูกจิตส านึกผู้เรียนโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
o พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสังคมที่ดี 
o มีคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมอันพึงประสงค์จิตส านึกที่ดี 
o รักความเป็นไทย/มีสัมมาคาราวะ/พูดจาไพเราะ/มีความสุภาพ เรียบร้อย/มีมารยาท 
o รู้คุณค่าการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
o ฝึกผู้เรียนให้กล้าคิด กล้าแสดงออก 
o พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนใฝ่รู้/มีความกระตือรือร้น 
o การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน/พ่ึงพาตนเองได้ 
o ฝึกความเป็นผู้น า/ผู้ตาม 
o ฝึกกระบวนการท างานอย่างเป็นขั้นเป็นตอน 
o ฝึกกระบวนการท างานเป็นกลุ่ม 
o ส่งเสริมความรักสามัคคี 
o การออกก าลังกาย 
o จัดกิจกรรมส่งเสริม/พัฒนา  พฤติกรรมบุคลิกภาพและศักยภาพของผู้เรียน 
o การท าโครงงาน 
o เข้าค่ายภาษาอังกฤษ/วิชาการ/ผู้เรียนเก่ง/ค่ายอ่ืนๆ 
o จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านมิติสัมพันธ์ 
o พัฒนาทักษะการพูด/อ่าน/เขียน 
o ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการคิด/การแก้ปัญหา/สามารถตัดสินใจได้ 
o สังเคราะห์วิเคราะห์อธิบายเหตุการณ์ได้ 
o ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
o มีผลสัมฤทธิ์สูงตามเกณฑ์มาตรฐาน/สามารถศึกษาต่อในระดับสูงได้อย่างดี 
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แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
o สนับสนุนให้ผู้เรียนเข้าแข่งขันด้านวิชาการให้มากขึ้น 
o ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถเรียนรู้และทบทวนบทเรียนบน 

Learning Space ในวิชาต่างๆ 
o ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน 
o พัฒนาผู้เรียนด้านศิลปะดนตรีกีฬา/ให้ผู้เรียนร่วมกิจกรรมตามความถนัดสนใจ 

ด้านสถานศึกษา 
o จัดท าโครงสร้างการบริหารชัดเจน/แผนกลยุทธ์/แผนพัฒนาสถานศึกษา/ธรรมนูญสถานศึกษา/

แผนภูมิองค์กร/โครงสร้างการบริหาร 
o วางแผนงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ 
o วางแผนพัฒนาผู้เรียนให้ครอบคลุมพัฒนาการทุกด้าน 
o สร้างผู้ปริวรรตเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้บริหาร 
o การบริหารโครงการกิจกรรมที่มีการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง 
o ประเมินผลการปฏิบัติงานก่อน/ระหว่าง/หลังการด าเนินงาน 
o น าระบบประกันคุณภาพมาใช้ในการบริหาร 
o มีการติดตามการประเมิน/ตรวจสอบ/นิเทศ 
o พัฒนาระบบงานสารสนเทศ 
o น าเทคโนโลยีมาใช้กับการจัดการศึกษาในโรงเรียน 
o น าชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่นองค์กรต่างๆเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาการจัดการศึกษา 
o มีสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน/ผู้ปกครอง/ผู้เรียน/คร ู
o จัดการศึกษาโดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม/ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
o ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสถานศึกษาให้ทั่วถึง 
o ส่งเสริมกิจกรรมทัศนศึกษา 
o ส่งเสริมด้านจิตสาธารณะ 
o ปรับการจัดการเรียนการสอน/แผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
o น านวัตกรรมการเรียนการสอนแบบโครงการ 
o พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
o พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
o พัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
o ประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
o น าทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชนต่อคุณภาพผู้เรียน 
o จัดหาหนังสือให้เพียงพอต่อความต้องการของบุคลากรและผู้เรียน 
o พัฒนาครู/สนับสนุนใช้สื่อ/อบรม/นิเทศ/ดูงาน 
o ส่งเสริมการรักการอ่าน/ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
o พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน/สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
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แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
o ปรับปรุงห้องปฏิบัติการให้ทันสมัยและเหมาะสมกับผู้เรียน 
o พัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์/จัดหาหนังสือ/สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
o เพ่ิมพ้ืนที่ปฏิบัติงานส าหรับกลุ่มสาระท่ีเน้นการปฏิบัติ 
o ปรับปรุงอาคารสถานที่  สภาพแวดล้อม ไม่ให้ทรุดโทรม 
o ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
๔.   ความต้องการความช่วยเหลือ(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ และเพ่ิมเติมได้) 

 

ความต้องการความช่วยเหลือ 
ด้านคร ู
o ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการจัดการเรียนการสอน 
o ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการวัดผลประเมินผล 
o ความช านาญด้านการจัดการศึกษา 
o ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการจัดท าแผนการเรียนการสอนที่ถูกต้อง 
o การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา 
o เอกสารคู่มือเกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
o ให้ครูเข้ารับการอบรม/ศึกษา/ดูงาน/เข้าถึงข่าวสารงานด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
o การอบรมเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
o ขาดแคลนครูในบางสาขาวิชา 
o ครูไม่จบปริญญาตรี/ไม่ตรงสาขาท่ีสอน 
o ต้องการวิทยากรมาให้ความรู้เพ่ิมเติม 
o การส่งเสริมให้ครูเรียนสูงขึ้น 

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

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

ด้านสถานศึกษา 
o การจัดระบบนิเทศการติดตามผลการสอนของครู 
o การขาดบุคลากรที่มีความรู้ตรงตามวิชาที่สอน/ฝ่ายสนับสนุนการสอน 
o การติดตามตรวจสอบ/ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 
o ให้ผู้รู้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
o วิทยากรที่ให้ความรู้ด้านเทคนิคการจัดการเรียนการสอน/ทักษะกระบวนการ 
o ค าแนะน าจากสมศ. ในการปฏิบัติงาน/การประเมินคุณภาพ 
o ผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
o ให้ชุมชนเข้ามาให้ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
o การให้ค าปรึกษาแนะน า/นิเทศ 
o ข่าวสารทางการศึกษา 
o การประชาสัมพันธ์การอบรมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับทางโรงเรียน 
o การสนับสนุนงบประมาณการสร้างห้องปฏิบัติการต่างๆ 
o การส่งเสริมทางด้านกีฬา/อุปกรณ์เครื่องเล่นต่างๆ 
o งบประมาณ 
o จัดแหล่งเรียนรู้ส าหรับชุมชน 
o ทุนการศึกษา/กองทุนผู้เรียน 
o กระบวนการจัดการเรียนรู้และนวัตกรรม 
o สื่อการเรียนการสอน/เทคโนโลยี/หนังสือค้นคว้า 
o จัดหาต าราเรียนที่เหมาะสมแก่การค้นคว้าและมีเพียงพอ 
o จัดท าหลักสูตรท้องถิ่น 
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ภาคผนวก 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน/คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
- บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาของคณะกรรมการ

อ านวยการ 
- ภาพกิจกรรมส าคัญต่างๆ ที่แสดงผลงานของสถานศึกษา 

 



 

 

ค ำสั่ง 

โรงเรียนอนุบำลบุญเกื้อวิทยำ 

ที่  ๑๖  / ๒๕๕๘ 

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยใน 

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) แห่งพระ

ราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖ และ

มาตรา ๒๗ (๑)-(๖) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ลง 

วนัที ่๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๗   จึงขอแต่งตั้งคณะทํางานดังนี้ 

   ๑. นายถาวร   บุญเกื้อ      ตําแหน่งผู้รับใบอนุญาตผผู้จัดการ      ประธานกรรมการ      

   ๒. นางสุพรรณนิการ์   บุญเกื้อ     ตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียน       รองประธานกรรมการ 

   ๓. นายหรรษธร  บุญเกื้อ     ตําแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ        กรรมการ 

   ๔. นางสาวกรกนก   บัวศิลา     ตําแหน่งผู้ช่วยผู้อํานวยการโรงเรียน      กรรมการ 

   ๕. นายต่อศักดิ์    เทศแก่น     ตําแหน่งผู้ช่วยผู้อํานวยการโรงเรียน      กรรมการ 

   ๖. นางสาวสุพิชชา   ยอดสวุรรณ   ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิชาการปฐมวัย      กรรมการ 

   ๗. นางเนตรชนก   ดวงจันทร ์     ตําแหน่งครูผู้สอน        กรรมการ 



   ๔. นางวชัรีวรรณ   แสงทอง     ตําแหน่งครูผู้สอน        กรรมการ 

   ๙. นางสาวญาณิศา  วิเศษศรี     ตําแหน่งหัวหน้าสายชัน้ประถมศึกษาตอนต้น    กรรมการ 

   ๑๐.นางสาวนวพร   จันทวงษ์     ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิชาการประถมศึกษา   กรรมการและเลขานุการ

         

ให้ผู้ได้รับมอบหมาย ศึกษาแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือ

ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

(ประถมศึกษา) แล้วสรุปรายงานประเมินตนเอง เพ่ือนํามาวางแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา พร้อมรับ

การประเมินภายนอกต่อไป    ทั้งนี้ต้ังแต่บดันี้เป็นต้นไป                                                  

สั่ง ณ วันที่  ๓  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

 

 

(ลงชื่อ )       

                                                ( นายถาวร   บุญเกื้อ ) 

                                               ผู้รับใบอนุญาตผผู้จัดการ 

 

 

 

 

 

 

 

 



กำรให้ควำมเห็นชอบเอกสำร 

รำยงำนประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๕๗ 

โรงเรียนอนุบำลบุญเกื้อวิทยำ 

ส ำนักงำนเตตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เตต ๑ 

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

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการอํานวยการครั้งท่ี ๑ ผ ๒๕๕๘   เมือ่วันที ่๒๗  เดือน  เมษายน         

พ.ศ.  ๒๕๕๘  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจําปีการศึกษา  

๒๕๕๗   ของโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  

`เห็นชอบในรายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๗ ด้วยมติเป็น

เอกฉันท์ใช้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชนได้ 

 

 

 

 

                                                                               ลงชื่อ 

                           ( นายถาวร   บุญเกื้อ ) 

                              ประธานคณะกรรมการอํานวยการ 

                                                                                            โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา

            

             

 

                                                                                     

 



คณะผู้จัดท ำ 

๑.   นายถาวร    บุญเกื้อ   ตําแหน่งผู้รับใบอนุญาตผผู้จัดการ    ประธานกรรมการ      

๒.   นางสุพรรณนิการ์   บุญเกื้อ  ตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียน    รองประธานกรรมการ 

๓.   นายหรรษธร บุญเกือ้  ตําแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ     กรรมการ 

๔.   นายต่อศักดิ์    เทศแก่น  ตําแหน่งผู้ช่วยผู้อํานวยการ    กรรมการ 

๕.   นางสาวกรกนก   บัวศิลา  ตําแหน่งผู้ช่วยผู้อํานวยการ    กรรมการ 

๖.   นางสาวสุพิชชา  ยอดสุวรรณ  ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิชาการปฐมวัย  กรรมการ 

๗.   นางวัชรีวรรณ   แสงทอง  ตําแหน่งครูผู้สอน     กรรมการ 

๘.   นางสาวญาณิศา  วิเศษศรี  ตําแหน่งครูผู้สอน     กรรมการ 

๙.   นางฉัตรนภา  สุเกต ุ   ตําแหน่งครูผู้สอน     กรรมการ 

๑๐. นางสาวรุจิรา  พวงทอง  ตําแหน่งครูผู้สอน     กรรมการ 

๑๑. นางเนตรชนก   ดวงจันทร์  ตําแหน่งครูผู้สอน     กรรมการ 

๑๑. นางสาววชิชุดา   นวลทอง  ตําแหน่งครูผู้สอน     กรรมการ 

๑๒. นางสาวเสาวลักษณ์   มากล้ํา       ตําแหน่งครูผู้สอน     กรรมการ 

๑๓. นางสาวศิริวรรณ์   ศรีอําพล  ตําแหน่งครูผู้สอน     กรรมการ 

๑๔. นางสาวคนึงนจิ   ไพรอุบล  ตําแหน่งครูผู้สอน     กรรมการ 

๑๕. นางสาวยุพา  กอเงินกลาง  ตําแหน่งครูผู้สอน     กรรมการ 

๑๖. นางลาวัณย์   แสงภักด ี  ตําแหน่งครูผู้สอน     กรรมการ 

๑๗. นางสุภาภรณ์   ใจห้าว  ตําแหน่งครูผู้สอน     กรรมการ 

๑๘. นางสาวนันทพร  ครองบุญ  ตําแหน่งครูผู้สอน     กรรมการ 

๑๙. นายเปรม  ร้อยต๊ะ   ตําแหน่งครูผู้สอน     กรรมการ 

๒๐. นายสุภี   เบ้าทอง   ตําแหน่งครูผู้สอน     กรรมการ 

๒๑. นางพีรดา   ชูแสง   ตําแหน่งครูผู้สอน     กรรมการ 

๒๒. นางสาวศศิมาภรณ์  ลาภเจริญ ตําแหน่งครูผู้สอน     กรรมการ 

๒๓. นางสาวฐิตา  สมพร   ตําแหน่งครูผู้สอน     กรรมการ 



๒๔. นางเพ่ิมสุข   รุยพร   ตําแหน่งครูผู้สอน     กรรมการ 

๒๕. นางสาวฐิติรัตน์   วงษ์นิล  ตําแหน่งครูผู้สอน     กรรมการ 

๒๖. นางสาวมาธวี   อนุเพชร  ตําแหน่งครูผู้สอน     กรรมการ 

๒๗. นายเรืองศักดิ์   ทีคะ   ตําแหน่งครูผู้สอน     กรรมการ 

๒๘. นางสาวรัญชิดา   มูลประถม  ตําแหน่งครูผู้สอน     กรรมการ 

๒๙. นางสาวนวพร   จันทวงษ์  หัวหน้าฝ่ายวิชาการประถมศึกษา    กรรมการและเลขานุการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


