
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา   ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบรุี 
 

ก 
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR )  

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ค ำน ำ 
 
 รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  “ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน”  ฉบับนี้                      
เป็นการสรุปผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษาของโรงเรียน  ที่สะท้อนให้เห็นภาพความส าเร็จที่เกิดขึ้น 
ตามบริบทของโรงเรียน  ซึ่งมีองค์ประกอบ ๒  ส่วน  ได้แก่   

ส่วนที ่ ๑  บทสรุปของผู้บริหาร   
ส่วนที ่ ๒  รายงานผลการประเมินตนเอง  และภาคผนวก   
โดยมีวัตถุประสงค์  เพ่ือน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา  ซึ่งเป็นข้อมูล         

ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนและเป็นการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายนอก
ต่อไป 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา ขอขอบคุณคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในการน าไปเป็นฐานข้อมูลสารสนเทศ  

เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และการส่งเสริมสนับสนุนของหน่วยงาน องค์กรต่างๆ รวมทั้ง

หน่วยงานต้นสังกัดในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาต่อไป 

 
         
 
            ( นางสุพรรณนิการ์  บุญเกื้อ ) 

       ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา   ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 
 

ข 
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR )  

ระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน   ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

สารบัญ 
 
           หน้า 
 ค าน า 
 สารบัญ 
 

 ส่วนที่  ๑     บทสรุปของผู้บริหาร 
   ตอนที่   ๑    ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา     ๑ 
   ตอนที่   ๒    การน าเสนอผลการประเมินตนเอง    ๑ 
   

 ส่วนที่  ๒ รายงานผลการประเมินตนเอง 
   ตอนที่   ๑    ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา     ๓ 
   ตอนที่   ๒    ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา    ๔ 
   ตอนที่   ๓    สรุปผลการพัฒนา     ๑๗ 
 

 ภาคผนวก 
- หลักฐาน / รอ่งรอย  ประกอบการรายงานประเมินตนเอง 
- มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาให้ความเห็นชอบ

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
- ผลการประเมินภายนอกรอบสาม 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
- ภาพกิจกรรม 

 



 

โรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา   ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบรุ ี
 

๑ 
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR )  

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ส่วนที่ ๑ บทสรุปของผู้บริหาร 
 

ตอนที่  ๑  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
 ชื่อโรงเรียน        โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา        ที่อยู่    ๒๗/๓  หมู่ ๒   ต าบลเสาไห้   
อ าเภอเสาไห้    จังหวัดสระบุรี   ๑๘๑๖๐  สังกัด   ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน     
โ ท ร ศั พ ท์    ๐ -๓ ๖ ๓ ๑ -๙ ๓ ๔ ๕   ,   ๐ -๘ ๖ ๗ ๕ -๐ ๕ ๒ ๙ -๘   โ ท ร ส า ร    ๐ -๓ ๖ ๓ ๓ -๒ ๑ ๖ ๕                             
e-mail Anubanboonkhua@hotmail.co.th  website www.boonkuawittaya.com                        
ได้รับอนุญาตจัดตั้งเม่ือ  ๑๖  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๔๘  เปิดสอนระดับชั้น  เตรียมอนุบาลถึงระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖   จ านวนนักเรียน   ๖๐๕    คน   จ านวนบุคลากรของโรงเรียน     ๓๙   คน  
 

ตอนที่  ๒  การน าเสนอผลการประเมินตนเอง 
 

๑. ปัจจุบันโรงเรียนด าเนินงานอยู่ในมาตรฐานการศึกษา ระดับ ดีเลิศ 
 

๒. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
  ๒.๑  แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
  ๒.๒ รายงานสรุปโครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๑ 
  ๒.๓ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖   
  ๒.๔  ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ๕ ด้าน  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ 
  ๒.๕ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ 
  ๒.๖ ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
  ๒.๗ รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (RT) 
  ๒.๘ รายงานผลการประเมินความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
  ๒.๙ รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
๒.๑๐ บันทึกการทดสอบสมรรถภาพ / บันทึกการตรวจสุขภาพ 
๒.๑๑ แบบประเมินความพึงพอใจ / ข้อเสนอแนะต่างๆ 
๒.๑๒ แบบสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน / การสอบถาม / ข้อมูลย้อนกลับจากผู้ปกครอง 
๒.๑๓ แบบบันทึกต่างๆ / เอกสารธุรการในชั้นเรียน / เอกสารที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ 

  ๒.๑๔ ภาพกิจกรรมต่างๆ 



 

โรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา   ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบรุ ี
 

๒ 
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR )  

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๓. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้มาตรฐานที่ดีขึ้นกว่าเดิม ๑ ระดับ 
๓.๑  แผนปฏิบัติงานที่ ๑    จัดท าโครงการ/กิจกรรมที่หลากหลายเพ่ิมขึ้น  เพ่ือส่งเสริมและ

พัฒนาความสามารถทางการสนทนา   การสื่อสาร  และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ และภาษาจีนให้เกิดเป็น
ทักษะที่จะพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในการเรียนรู้ ในระดับชั้นที่
สูงขึ้น 

๓.๒  แผนปฏิบัติงานที่ ๒    จัดท าโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนาความสามารถในด้านทักษะ    
การคิดของ ผู้เรียนที่หลากหลายมากขึ้น 

๓.๓  แผนปฏิบัติงานที่ ๓    ว า ง แผ นแล ะด า เ นิ น ง าน พัฒน าค รู แ ล ะบุ ค ล า ก ร ให้ มี              
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพเพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

๓.๔  แผนปฏิบัติงานที่ ๔    วางแผนและด าเนินการสร้างระบบการให้ข้อมูลย้อนกลับ           
แก่นักเรียนทันทีเพ่ือให้นักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 

 
 

                                                 ลงนาม.................................................................(ผู้อ านวยการโรงเรียน) 
       ( นางสุพรรณนิการ์   บุญเกื้อ ) 
                                                      วันที่   ๒๙  เดือน  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 



 

โรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา   ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบรุี 
 

๓ 
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR )  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ส่วนที่ ๒ รายงานผลการประเมินตนเอง 
 

ตอนที่  ๑  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
๑.๑ ชื่อโรงเรียน        โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา        ที่อยู่    ๒๗/๓  หมู่ ๒   ต าบลเสาไห้                

อ าเภอเสาไห้    จังหวัดสระบุรี   ๑๘๑๖๐  สังกัด   ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน     
โทรศัพท์    ๐ -๓๖๓๑ -๙๓๔๕   ,   ๐ -๘๖๗๕ -๐๕๒๙ -๘  โทรสาร    ๐ -๓๖๓๓ -๒๑๖๕                             
E-mail Anubanboonkhua@hotmail.co.th  website www.boonkuawittaya.com                       
ได้รับอนุญาตจัดตั้งเม่ือ  ๑๖  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๔๘  เปิดสอนระดับชั้น  เตรียมอนุบาล                   
ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖    

 
๑.๒ ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   -   ผู้บริหาร   จ านวน  ๓ คน 
   -   ครู (บรรจุ)   จ านวน           ๑๙ คน 
   -   บุคลากรทางการศึกษา  จ านวน  ๑ คน 
   -   เจ้าหน้าที่อ่ืนๆ  จ านวน           ๑๖ คน 
    รวม   จ านวน           ๓๙ คน 
 
๑.๓ ข้อมูลนักเรียน 
   -   เตรียมอนุบาล   จ านวน  ๓๓ คน 
   -   ก่อนประถมศึกษา  จ านวน           ๑๘๕ คน 
   -   ประถมศึกษา   จ านวน  ๓๘๗ คน 
    รวม   จ านวน  ๖๐๕ คน 
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๔ 
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR )  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ตอนที่  ๒  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 
 

๑. ผลการประเมินเป็นรายมาตรฐาน 
 

มาตรฐานที่  ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
 

๑. ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
 

๒. กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 
- กระบวนการพัฒนา 
   โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายในแต่ละ
ด้าน  โดยด้านความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสาร  และการค านวณตามเกณฑ์
ของแต่ละระดับชั้น พิจารณาจากโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น  กิจกรรมส่งเสริมทักษะ
ด้านภาษาไทย   การเขียน การอ่านในห้องเรียน  กิจกรรมหนอนหนังสือ  กิจกรรมบันทึก  
รักการอ่าน  กิจกรรมคลินิกภาษาเน้นการอ่านออกเขียนได้ของผู้เรียนเป็นเรื่องส าคัญ              
โดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนอ่านออกเขียนได้  อ่านคล่องเขียนคล่อง  มีการจัดกิจกรรม      
การเรียนรู้ที่เน้นทักษะภาษาไทยตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖   อีกทั้งยังมี            
การส่ ง เสริมและพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับผู้ เ รี ยนทุกคนตั้ งแต่ ระดับ                       
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ -๖  ทั้งการจัดการเรียนการสอนจากครูชาวต่างชาติ  กิจกรรม          
จัดแถว ๓ ภาษา  กิจกรรม English Camp  กิจกรรมการท่องและเขียนค าศัพท์
ภาษาอังกฤษเป็นประจ าทุกวัน  จัดท าป้ายค าศัพท์ต่าง ๆ ติดตามสถานที่โดยรอบโรงเรียน
และมีการเรียนการสอนภาษาจีนกลางโดยครูที่มีความรู้ด้านภาษาจีนโดยตรง ฯลฯ             
ส่วนในด้านการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้  ความสามารถในการคิดค านวณ  พัฒนา                
ด้านกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณการการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์กับวิชาอ่ืนๆ              
อย่างต่อเนื่อง  มีการทดสอบท่องสูตรคูณในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๒ และท่องสูตรคูน
ย้อนกลับในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓-๖  อีกทั้งยังจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนได้จัดท า
บัญชีรายรับ-รายจ่ายของตนเอง  มีการบันทึกบัญชีเงินออมของตนเอง  และสรุปยอด             
เงินออมของตนเองในแต่ละเดือน  มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน              
เป็นส าคัญ  โดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาให้ผู้ เรียนใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสามารถแก้ปัญหาเพ่ือน าไปสู่การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้  เช่น  กิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน  การใช้แผนผังความคิด  การใช้ค าถาม  
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๕ 
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR )  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๕W/๑H  การสอนแบบกลุ่มระดมสมอง  การลงมือปฏิบัติจริง  การเรียนรู้แบบร่วมมือ             
ร่วมใจ  การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  การน าเสนอผลงาน/ชิ้นงานต่อผู้อ่ืน   การเรียน
แบบกลุ่ม  การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning / STEM  ซึ่งน าสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  มีแหล่งศึกษาเรียนรู้  และ         
มีแหล่งสืบค้นข้อมูลที่หลากหลาย  ได้แก่  คอมพิวเตอร์  ห้องสมุด  แท็บเล็ต   Smart TV  
ระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย  และการส่งผลงานของนักเรียนผ่าน Line , Facebook , E-mail  
เ พ่ือให้ผู้ เรียนได้ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอนได้             
อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและน าความรู้ที่ได้มาพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  ในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์  โรงเรียนมีการ
ปรับปรุงหลักสูตร  โครงสร้างหลักสูตร  โครงสร้างเวลาเรียน  และจัดท าแผนการ               
จัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  วิชาวิทยาศาสตร์  วิชาการงานอาชีพ  
และวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  สาระภูมิศาสตร์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
และ ๔  และมีการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ ในแต่ละ
ระดับชั้น  เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน  มีการจัดกิจกรรมทบทวน            
ก่อนสอบ  O-NET / NT  ออกแบบเครื่องมือวัดและประเมินผลตามมาตรฐานและตัวชี้วัด        
มีการวิเคราะห์ผลการทดสอบระดับชาติ (O-net)  เพ่ือน ามาพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน         
ในปีการศึกษาต่อไป  โดยวัดและประเมินผลผู้เรียนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดในแต่ละ
ระดับชั้น  น าผลการทดสอบมาวิเคราะห์วัดคุณภาพของข้อสอบที่ใช้วัดและประเมินผล   
เพ่ือจัดเก็บเป็นคลังข้อสอบ  สนับสนุนและส่งเสริมผู้เรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่  ๔-๕  ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐  ในรายวิชาคณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์            
และภาษาอังกฤษ  ได้สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในห้องเรียนพิเศษของ
สถานศึกษาต่างๆ  และทบทวนความรู้ของผู้เรียนทุกคนก่อนการสอบคัดเลือกศึกษาต่อ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในห้องเรียนปกติ   และกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีพหุปัญญา   

นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  ตามวัตถุประสงค์ 
ในโครงการสืบสานวัฒนธรรม  และโครงการเด็กไทยวิถีพุทธ  ได้แก่  การจัดกิจกรรม        
วันลอยกระทงซึ่งผู้เรียนทุกคนได้ประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติด้วยตนเอง  กิจกรรม
การแต่งกายด้วยชุดไทยวนทุกวันศุกร์  โดยผู้ชายใส่กางเกงขาก๊วย  ผู้หญิงนุ่งผ้าซิ่น           
ทางโรงเรียนได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่น  ภูมิใจในความเป็นคนไทย  
และส่ ง เสริมให้ แต่ งกายด้วยชุดผ้ า ไทยในวันส าคัญต่าง  ๆ  อีกทั้ งยั งมี กิ จกรรม                     
เข้าค่ายคุณธรรม  กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  
จริยธรรม  ค่านิยมและจิตส านึกที่ดีไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม         
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๖ 
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR )  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีส ารอง  การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ  
กิจกรรมสภานักเรียน  ส่งเสริมให้ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่าง
บุคคลในด้านเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม และประเพณี   มีการด าเนิน
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง   
รู้วิธีการรักษาสุขภาพของตนเอง  รู้จักวิธีการป้องกันตนเองจากอันตรายต่าง ๆ และส่งเสริม
ทักษะด้านกีฬาให้ผู้เรียนทุกคนมีจิตใจเป็นนักกีฬาไม่เพิกเฉยต่อการกระท าที่ไม่ถูกต้อง  และ
เรียนรู้การท างานร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้  อีกทั้งทางโรงเรียนยังได้รับความร่วมมือจาก         
ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธร ภาค ๑  ที่สนับสนุนเจ้าหน้าที่มาให้ความรู้ เกี่ยวกับโทษ                  
ของสิ่งเสพติดและวิธีการหลีกเลี่ยง  ป้องกันตนเองจากอันตรายต่าง ๆ โครงการ D.A.R.E.         
แห่งประเทศไทย   
- ผลการด าเนินงาน 

ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  
มีผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ในวิชา
ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ    
มีค่าคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย และวิชาวิทยาศาสตร์  สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับสังกัด (สช.)      
มีผลพัฒนาการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น พ้ืนฐาน (O-NET) เ พ่ิมขึ้นจาก                     
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดังนี้  วิชาภาษาไทยร้อยละ ๑๙.๘๐  วิชาคณิตศาสตร์ร้อยละ ๓.๖๐  
และวิชาวิทยาศาสตร์ร้อยละ ๒.๓๐  ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  สามารถสอบเข้าศึกษา
ต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ได้ทุกคนทั้งในโครงการห้องเรียนพิเศษ จ านวน ๒๓ คน 
และห้องเรียนปกติ จ านวน ๔๓ คน นอกจากนี้ยังมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการประกอบ
อาชีพค้าขายอย่างน้อยคนละ  ๑  อาชีพ  เพ่ิมเติมจากการเรียนรู้ในรายวิชาพ้ืนฐาน   ผู้เรียน
ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  มีผลการประเมินความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
(NT)  ทั้ง ๓ ด้าน สูงกว่าค่าเฉลี่ยในทุกระดับ  และมีผลพัฒนาการประเมินความสามารถ
พ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  เพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา ๒๕๖๐  ดังนี้  ด้านภาษา              
ร้อยละ ๒.๔  ด้านการค านวณร้อยละ  ๑๔.๖๐ และด้านเหตุผลร้อยละ  ๕.๔   ผู้เรียน         
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยรวมตามหลักสูตรระดับชั้น ตั้งแต่ 
๒.๕๐ ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๗๓  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยในแต่ละกลุ่มสาระ  
การเรียนรู้อยู่ในระดับ ๓ ขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๙๒   เพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา ๒๕๖๐  
ร้อยละ ๘.๐๘  จากผลการประเมินการอ่านของชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  อยู่ในระดับคุณภาพ
ดีตามเกณฑ์การตัดสินคุณภาพรวม ๒ สมรรถนะ ส่วนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒-๖   
จากผลการประเมินการอ่าน   การเขียนของผู้เรียน  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านคล่อง  
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๗ 
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR )  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

เขียนคล่อง  อยู่ในระดับเกณฑ์คุณภาพผ่านเกณฑ์การประเมินขึ้นไปทุกคน  มีความสามารถ
ในการสื่อสารได้ดี  รู้จักการวางแผนสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีตามหลักประชาธิปไตย  
มีความกล้าแสดงออก  และกล้าแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์  รู้จักการ
คิดจ าแนก ไตร่ตรอง  พิจารณาสถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้เหตุผลประกอบในการตัดสินใจ
แก้ปัญหา มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างตนเองกับครู  เพ่ือน  และผู้ปกครอง            
อย่างมีเหตุผล  สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศได้ด้วยตนเอง
บนพ้ืนฐานของความถูกต้อง  มีคุณธรรมจริยธรรมในการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ                 
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเองจากการเรียนรู้ สามารถเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ที่ได้รับ
ร่วมกับประสบการณ์ที่พบเจอเป็นแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน/ชิ้นงานใหม่ๆ                       
ที่สร้างสรรค์ทั้งการท างานเดี่ยวและการท างานกลุ่ม  รวมทั้งสามารถวิเคราะห์  จ าแนก
แยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี  ส าคัญ  จ าเป็น  รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว  ผู้เรียน  รู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดต่าง ๆ เลือกรับประทาน
อาหารที่สะอาด  มีสารอาหารครบ ๕ หมู่  ไม่ดื่มน้ าอัดลม  ไม่รับประทานขนมกรุบกรอบ                              
ลดการรับประทานอาหารที่มีรสหวาน  และรับประทานแต่อาหารที่ มีประโยชน์                     
รักการออกก าลังกาย  มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง  ผู้เรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้             
อย่างน้อยคนละ ๑ ประเภท  เช่น  ว่ายน้ า  ฟุตบอล  ฟุตซอล  มวยไทย  เทเบิลเทนนิส  
แบดมินตัน  เป็นต้น  ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม  ของโรงเรียน  ของสังคม มีทัศนคติที่ดี
ต่ออาชีพสุจริต  มีความภูมิใจใน  ความเป็นคนไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีไทยวน  ภาษายวน  การแต่งกายด้วยชุดไทยวน  อาหารประจ าถิ่น  สถานที่ส าคัญ
ต่างๆ  และมีความภูมิใจในท้องถิ่นความเป็นไทยวน  รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย  

 

๓. จุดเด่น 
ผู้ เรียนอ่านหนังสือออก  อ่านคล่อง  และเขียนได้ตามความเหมาะสมใน                    

ระดับชั้น  สามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  น าความรู้          
ที่ได้มาพัฒนาตนเอง  เกิดแนวคิดใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์ผลงาน/ชิ้นงานของตนเองทั้งงานเดี่ยว
และงานกลุ่ม  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนที่อยู่ในระดับ ๓ ขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ 
๘๒.๙๒  มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมที่สูงกว่า ๒.๕๐ คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๗๓  มีคะแนนเฉลี่ย      
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ในวิชาภาษาไทย  คณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์  และภาษาอังกฤษ  สูงกว่าระดับประเทศ  ส่วนในวิชาภาษาไทย  และ
วิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด   อีกทั้งนักเรียนระดับ             
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๘ 
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR )  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ยังสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ได้ทุก
คนทั้งห้องเรียนพิเศษ จ านวน ๒๐ คนและห้องเรียนปกต ิ จ านวน ๔๖ คน 

ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  มีความสามารถด้านกีฬาเป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน
กีฬาประเภทต่าง ๆ และได้รับรางวัลเป็นที่น่าภาคภูมิใจของตนเอง  ครอบครัว  โรงเรียน 
และชุมชน  มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์  มีระเบียบวินัยเป็นที่
ยอมรับของชุมชนโดยรอบ  รู้จักเคารพกฎกติกา และมารยาทของสังคม 

 

๔. จุดควรพัฒนา 
ผู้เรียนทุกระดับชั้นยังต้องเร่งพัฒนาการสนทนา  การสื่อสาร  และการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ และภาษาจีนให้เกิดเป็นทักษะที่จะพัฒนาศักยภาพผู้ เรียน             
ในการเรียนรู้ต่อไป 
 

๕. การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี หรือดีเลิศ 
ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ทุกคนได้รับการปลูกฝังด้านมารยาทไทย  

รักความเป็นไทย  ปฏิบัติตนให้อยู่ในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เหมาะสมตามกาลเทศะ  
และมีสัมมาคารวะต่อผู้ที่มีความอาวุโส  สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของโรงเรียนคือส่งเสริม
ความเป็นไทย   ซ่ึงด าเนนิการในโครงการเด็กไทยวถีิพุทธ ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังน้ี 

  กิจกรรมอังคารบุญ     กิจกรรมนักธรรมน้อย 
  กิจกรรมลูกบุญเก้ือมารยาทงาม   กิจกรรมบันทึกความดี 
  กิจกรรมนักบุญคุณธรรม 
ส าหรับการปลูกฝังและส่งเสริมมารยาทไทยให้กับผู้เรียนทุกคน  ด าเนินการโดย          

ครูประจ าชั้นให้ความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการไหว้ทั้ง ๓ ระดับ การรับ-ส่งของกับผู้ใหญ่  
การเดินผ่านผู้ใหญ่  การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์  รวมถึงมารยาทต่างๆ ที่พึงปฏิบัติ        
ในสังคม   ให้นักเรียนได้เรียนรู้การฝึกปฏิบัติที่ถูกต้องจากการชมวีดีทัศน์ เรื่องมารยาทไทย  
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  กระทรวงวัฒนธรรม  เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องก่อนการฝึก
ปฏิบัติด้วยตนเอง  มีการทดสอบมารยาทไทยอย่างน้อย ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง  แล้วน าผล 
การทดสอบมาพัฒนาผู้เรียนให้ฝึกปฏิบัติได้ถูกต้อง  และสวยงาม เมื่อสิ้นปีการศึกษาจะมี
การทดสอบผู้เรียนทุกระดับชั้นเพ่ือสรุปจ านวนผู้เรียนที่ผ่านการทดสอบมารยาทไทย             
และผู้เรียนที่ไหว้สวย  ไหว้ได้ถูกต้องอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี 

 
 



 

โรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา   ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบรุี 
 

๙ 
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR )  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

มาตรฐานที่  ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

๑. ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
 

๒. กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 
- กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และ  
พันธกิจที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน  ชุมชน  ท้องถิ่น  นโยบายของรัฐบาล  นโยบาย
ของต้นสังกัด  แผนการศึกษาแห่งชาติที่สามารถปฏิบัติได้และทันต่อการเปลี่ยนแปลง                
ในปัจจุบัน  โดยวิเคราะห์สภาพปัญหาจากผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมาทั้งสถานการณ์
ภายในและภายนอกที่ส่ งผลต่อการด าเนินงานของโรงเรียน   จัดระบบโครงสร้าง                      
การบริหารงาน      เป็นฝ่ายและมีผู้รับผิดชอบงานแต่ละฝ่ายที่ชัดเจนให้ทุกคนมีส่วนร่วม             
ในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ  ด าเนินการก ากับ  ติดตาม นิเทศ  ประเมินผล
การจัดการเรียนรู้ของครูทุกคนอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง  โดยผู้บริหาร  หัวหน้า                
ฝ่ายวิชาการ  และเพ่ือนครู  น าผลการนิเทศครูผู้สอนทุกคนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
ผู้บริหาร - ครูผู้สอน และครูผู้สอน – เพ่ือนครู  เพ่ือน าข้อมูลต่างๆ มาร่วมกันวิเคราะห์  
วางแผน  ปรับปรุง  และพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  มีการ
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  น าไปสู่การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  
แผนปฏิบัติการประจ าปี   เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการบริหารจัดการศึกษา                  
ของโรงเรียนให้ได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยผ่านการเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารสถานศึกษา  เมื่อสิ้นปีการศึกษาโรงเรียนได้จัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา  เพ่ือรายงานต่อต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง  มีการจัดสรรงบประมาณ
และทรัพยากรอย่างเป็นระบบ มีการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาที่มี
ความเหมาะสมและครอบคลุม   มีการปรับปรุง  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  และแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน   พัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนทุกด้านอย่างเท่าเทียมกัน  โดยค านึงถึงศักยภาพของผู้เรียนทุกคน   มีการส่งเสริม 
สนับสนุนในการพัฒนาครูและบุคลากรทุกคน  โดยการส่งครูและบุคลากรทุกคนเข้ารับ            
การอบรมความรู้ทางวิชาชีพอย่างน้อยปีละ ๖๐ ชั่วโมง ทั้งการเข้าอบรมร่วมกับองค์กร 
ภายนอกโรงเรียน  และเชิญวิทยากรที่มีความรู้ในด้านต่างๆ จากภายนอกเข้ามาให้ความรู้
ภายในโรงเรียน  สนับสนุนให้ครูเข้าร่วมเป็นกรรมการในการแข่งขันต่างๆ กรรมการคุมสอบ
ระดับชาติ  รวมถึงการเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้กับบุคคลภายนอก  และมีการขยายผล
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๑๐ 
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR )  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารกับครู  ครูกับเพ่ือนครูเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง  มีระบบ
บริหารจัดการสวัสดิการต่างๆ และสร้างขวัญก าลังใจให้กับครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  
เช่น  การท าประกันสุขภาพ  การให้สวัสดิการดอกเบี้ยเงินออมของครูทุกคนในแต่ละปี   
การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์  ดูแลช่วยเหลือครู /บุคลากรและครอบครัวที่เจ็บป่วย   มอบรางวัล
ต่างๆ เป็นขวัญและก าลังใจให้ครูเป็นประจ าในเทศกาลส าคัญต่างๆ  เป็นต้น  สนับสนุนให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบต่อผล              
การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  จัดให้มีคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง  
และการประชุม  อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง เพ่ือรับทราบข้อมูลและรับฟังข้อเสนอแนะ  
ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป  มีการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน         
ที่ประกอบด้วยผู้บริหาร และหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและหาแนวทาง              
ในการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี  โรงเรียนมีการก ากับและติดตาม  ประเมินผล
การบริหารโดย   มีการจัดประชุมครู  และบุคลากรอย่างน้อยเดือนละ ๒ ครั้ง  เพ่ือติดตาม
ปัญหาและพัฒนาการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และ
นโยบายด้านการศึกษาของโรงเรียน  ด้านการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เหมาะกับ
การเรียนรู้  เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการใฝ่เรียนรู้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมายเป็นการพัฒนา
คุณภาพทางการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น      
อย่างชัดเจน  อีกทั้งได้มีการพัฒนาระบบ ICT  เพ่ือการเรียนรู้ให้มีความพร้อมกับผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ ๒๑  ทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียนมี Smart TV  เป็นสื่อเทคโนโลยี          
ที่ใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนทุกห้องเรียนทุกระดับชั้นมีห้องสมุดที่ทันสมัย  
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ผู้เรียนสามารถสืบค้นหาความรู้ในอินเตอร์เน็ตได้ด้วยตนเอง  
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ผู้เรียนสามารถลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองโดยใช้อุปกรณ์
ทางวิทยาศาสตร์ ที่เหมาะสมกับการทดลอง  มีระบบดูแลรักษาความปลอดภัยของนักเรียน  
ครู  และโรงเรียนโดยมีกล้องวงจรปิดในห้องเรียนทุกห้อง  และครอบคลุมบริเวณต่างๆ            
ของโรงเรียนอย่างทั่วถึง  มีการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป  BM , DM  ในการบริหารจัดการด้านงานธุรการ   ด าเนินการเผยแพร่/
ประชาสัมพันธ์  ผลงานความภาคภูมิใจต่างๆ  กิจกรรมที่โรงเรียนด าเนินการ  ระบบการวัด
และประเมินผล  และข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนรายบุคคลผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน  
www.boonkuawittaya.com  นอกจากนี้ยัง มีการบริหารจัดการภายในของโรงเรียน
ระหว่างผู้บริหารกับครูผ่านกลุ่ม  Line ส่วนในระดับห้องเรียนได้ตั้งกลุ่ม Line แต่ละ
ห้องเรียน  เพ่ือเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร  ประสานงาน  แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร  
รับ-ส่งข่าวสารระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง 
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- ผลการด าเนินงาน 
โรงเรียนมีการก าหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหา

ความต้องการพัฒนาของโรงเรียน  นโยบายปฏิรูปการศึกษาความต้องการของชุมชน  
ท้องถิ่น  และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ  แผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปีมีความสอดคล้องกับสภาพปัญหา  ปรับเปลี่ยน
ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา  โดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างเหมาะสม
กับการพัฒนาผู้ เรี ยนทุกกลุ่ มเป้าหมาย ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้            
ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐาน  ต าแหน่ง  ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง  ครบถ้วน  
ทันสมัย  บุคลากรภายในโรงเรียนและบุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกมากขึ้น  
น าไปประยุกต์ใช้ได้  มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ  มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการใฝ่เรียนรู้และพัฒนาความรู้ของตนเอง
อย่างต่อเนื่อง  ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง  และเครือข่าย              
การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษามีส่วนร่วมในการร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา               
มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาที่เหมาะสม
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  เปิดโอกาสให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง  และ
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการประเมินและให้ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน            
มีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  ยึดหลักธรรมาภิบาล
และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ  โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา  
มีการระดมทรัพยากร  เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาส่งผลให้โรงเรียนมีสื่อ  และแหล่ง
เรียนรู้ที่ทันสมัยมีคุณภาพ 

 

๓. จุดเด่น 
โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ   ใช้เทคนิคการประชุม           

ที่หลากหลายวิธี  เช่น  การประชุมแบบมีส่วนร่วม  การประชุมระดมสมอง  การประชุม
กลุ่ม  เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมายที่ชัดเจน  มีการ
ปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี  ที่สอดคล้องกับ                
ผลการจัดการศึกษา  สภาพปัญหา  ความต้องการพัฒนา  และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา         
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ  มีการด าเนินการนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  
ประเมินผล  และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา    ผู้ปกครองสามารถเข้าถึงข้อมูล
สารสนเทศ  ข่าวสารของทางโรงเรียนได้สะดวกหลากหลายช่องทาง  นอกจากนี้โรงเรียน        
ยังมีคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา              
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๑๒ 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ให้ข้อเสนอแนะ  ความต้องการของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา  และให้การสนับสนุน  
การจัดกิจกรรมต่างๆ ในการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

 

๔. จุดควรพัฒนา 
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพเพ่ิมมากขึ้น 

 

๕. การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี หรือดีเลิศ 
โรงเรียนมีการจัดการประชุมบุคลากรในโรงเรียนอย่างน้อยเดือนละ ๒ ครั้ง         

เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้  พัฒนา  และแก้ไขปัญหาในการด าเนินงานที่ผ่านมาในแต่ละสัปดาห์  
พร้อมทั้งผลที่ได้จาการน าสิ่งที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปใช้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาอย่าง
ต่อเนื่อง  อีกท้ังโรงเรียนมีระบบการบริหารสวัสดิการให้กับครูอย่างมีประสิทธิภาพ  อาทิเช่น  
การท าประกันสุขภาพ  การให้สวัสดิการดอกเบี้ยเงินออมของครูทุกคนในแต่ละปี  ท าให้ครู
มีขวัญก าลังใจในการท างานเพ่ิมมากข้ึน  
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มาตรฐานที่  ๓ กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

๑. ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 

๒. กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 
- กระบวนการพัฒนา 

ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้  / ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา  มีการปรับปรุง / พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ         
ให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและสภาพการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน  นอกจากนี้ยัง
น ามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน โดยการด าเนินงาน / กิจกรรมอย่าง
หลากหลาย  ได้แก่  โครงการพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน  กิจกรรมการใช้ค าถาม ๕W /
๑H กิจกรรมการใช้แผนผังความคิดให้ผู้เรียนคิดและสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง                
โดยใช้แผนผังความคิดในรูปแบบที่หลายหลายตามความต้องการของผู้เรียน  การเรียน       
การสอนแบบโครงงาน  / Active Learning  / STEM  ได้เรียนรู้การใช้ปัญหาเป็นฐาน       
ในการจัดท าโครงงานที่ตรงกับความสนใจของผู้เรียนในการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระ         
การเรียนรู้ต่างๆ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงออกในวันส าคัญต่าง ๆ เช่น กิจกรรมแม่
แห่งชาติ  กิจกรรมวันภาษาไทย  กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ ทางพระพุทธศาสนา  กิจกรรม        
วันเด็กแห่งชาติ  กิจกรรมวันแห่งความส าเร็จ  กิจกรรมกีฬาสีภายใน  กิจกรรมลูกเสือ  
กิจกรรมสภานักเรียน  กิจกรรมแม่ค้าตัวจิ๋วมหกรรมมือสอง  กิจกรรมเปิดบ้านงานวิชาการ  
กิจกรรมวันแห่งความส าเร็จ  ฯลฯ  มีการเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้เกี่ยวกับ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพ่ือเพ่ิมทักษะการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยบูรณาการเชื่อมโยง  
สาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่าง ๆ จากกระบวนการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมต่าง ๆ         
ที่โรงเรียนจัดให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ  น าเสนอผลงาน  แสวงหาความรู้ได้ด้วยตัวเอง               
นอกจากนี้ครูยังใช้สื่อ   เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนพัฒนานักเรียน
อย่างสม่ าเสมอ  เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ  ในการ                      
จัดการเรียนการสอน  รวมถึงโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในโรงเรียน  และมีส่วนร่วม
ในการผลิตสื่อการเรียนการสอนเพื่อใช้ในการท ากิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้  รวมทั้ง
มีการจัดเวรท าความสะอาดประจ าวัน  เพ่ือฝึกให้นักเรียนมีความรับผิดชอบในหน้าที่                
ของตนเองและส่วนร่วมในการดูแลห้องเรียนของตนเอง  ครูจัดท าวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อย
ภาคเรียนละ ๑ หัวข้อ  เพ่ือน าผลการวิจัยมาแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  ครูมี
การบริหารจัดการในห้องเรียนเชิงบวก  ลดการลงโทษ  ลดการสร้างภาระงานที่เกินความ
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จ าเป็น  เน้นการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี  ให้ความรักกับนักเรียน  สร้างบรรยากาศในการ
จัดการเรียนการสอน ที่สนุกสนานสร้างบรรยากาศให้นักเรียนมีความสุขในการเรียนรู้  มี
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนโดยใช้วิธีที่หลากหลาย  ทั้งการใช้แบบทดสอบ  
ครูประเมิน  เพ่ือนประเมิน  ผู้ปกครองประเมิน  ประเมินตนเอง  ประเมินตามสภาพจริง  
ฯลฯ  ส าหรับการออกแบบแบบทดสอบตรงตามตัวชี้วัดตามมาตรฐานการเรียนรู้ตาม
กระบวนการวัดและประเมินผลอย่างเป็นระบบของโรงเรียน  โดยมีการวิเคราะห์มาตรฐาน
ตัวชี้วัดแต่ละรายวิชา  สร้างแบบทดสอบตามมาตรฐานตัวชี้วัด  ประเมินผู้เรียนก่อนเรียน/
ระหว่างเรียน/หลังเรียน  น าผลการประเมินมาวิเคราะห์นักเรียนรายบุคคล  ให้ข้อมูล
ย้อนกลับนักเรียนทันทีหลังจากวิเคราะห์ผลการประเมิน  จัดสอนซ่อมเสริมให้ผู้เรียนที่               
ไม่ผ่านการประเมิน  ตรวจสอบติดตามผู้เรียนอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ผู้ เรียนผ่านการประเมิน
แต่ละมาตรฐานตัวชี้วัด   เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในแต่ละระดับชั้นทั้งการจัดประชุมผู้ปกครอง  เอกสารแจ้ง
ข่าวสาร  Line กลุ่มห้องแต่ละระดับชั้น , Facebook  , Web site ของโรงเรียน  เป็นต้น  
โดยเป็นช่องทางที่ผู้ปกครองสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับของนักเรียนเพ่ือทางโรงเรียน
สามารถน ามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ต่อไปให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
- ผลการด าเนินงาน 

ครูได้รับการอบรม / พัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียน 
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  และน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนทุกระดับชั้น
ได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง  ซึ่งครูคอยให้ความช่วยเหลืออยู่รอบนอก  ครูได้ใช้สื่อ  
เทคโนโลยีที่หลากหลายมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  ทั้งสื่อที่หาได้จากแหล่ง
อินเตอร์เน็ต  สื่อในท้องถิ่น  สื่อที่ครูผลิตขึ้นมา  สื่อจากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก  
ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการแสวงหาด้วยตนเอง  บรรยากาศภายในห้องเรียนมีความ
สนุกสนาน  เป็นชั้นเรียนที่มีแต่เสียงหัวเราะ  รอยยิ้ม  ความรักความผูกพัน  และมีความสุข  
จากการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบท าให้ครูสามารถน าผลการประเมิน
ผู้เรียนมาแก้ปัญหาผู้เรียนรายบุคคลได้อย่างทั่วถึง  และสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับกับ
ผู้ปกครองได้อย่างสะดวกและรวดเร็วผ่านช่องทางต่างๆ ข้างต้น   ส่งผลให้ผู้ปกครองให้
ความช่วยเหลือและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของครูอย่างต่อเนื่อง  ท าให้การเรียน
การสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น  มีคุณภาพและ
ศักยภาพในการเรียนรู้เหมาะสมตามวัย 
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๑๕ 
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR )  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๓. จุดเด่น 
ครูมีความตั้งใจ  รู้จักศึกษาหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเองอยู่อย่างต่อเนื่อง  มุ่งมั่น             

ในการพัฒนาการสอน  โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ เน้นกระบวนการคิด  ได้ลงมือ
ปฏิบัติจริง  มีการใช้วิธีการ  เทคนิคการสอนและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  
น าความรู้ที่ได้ไปต่อยอดให้เกิดแนวคิดในการสร้างสรรค์ชิ้นงานของตนเองและสามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริง  ครูสร้างบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและนักเรียน  ลดการลงโทษในชั้นเรียน  ท าให้นักเรียนเกิดความ
สนุกสนานและมีความสุขร่วมในการจัดการเรียนรู้  นอกจากนี้ยังมีการประเมินนักเรียนอย่าง 
โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายอย่างเป็นระบบ   
 

๔. จุดควรพัฒนา 
ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือให้นักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
 

๕. การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี หรือดีเลิศ 
ครูได้รับการอบรมพัฒนาความรู้ ความสามารถด้านวิชาการอย่างต่อเนื่องจาก

วิทยากรที่มีความรู้  ความสามารถ  และความความเชี่ยวชาญ อาทิเช่น  เทคนิคการออก
ข้อสอบอัตนัย  เทคนิคการตั้งค าถาม  การวิเคราะห์ข้อสอบจากมาตรฐาน/ตัวชี้วัด   การวัด
และประเมินผล  เป็นต้น  ท าให้สามารถสร้างแบบทดสอบที่มีมาตรฐานทั้งแบบเลือกตอบ
และแบบเขียนตอบได้ถูกต้อง  เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชาและระดับชั้น  ซึ่งวิเคราะห์
จากหลักสูตรฯ  แผนการจัดการเรียนรู้  มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ทุกรายวิชา เพ่ือน าข้อมูลต่างๆ 
มาสร้างแบบทดสอบที่ใช้ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน   น าผลการ
ประเมินมาวิเคราะห์ตรวจหาคุณภาพของเครื่องมือหรือแบบทดสอบที่ใช้วัดและประเมินผล
ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ ๒๗% (EVANA404)  เพ่ือเก็บรวบรวมแบบทดสอบที่มี
คุณภาพเป็นคลังข้อสอบของโรงเรียน  นอกจากนี้ยังใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการวัด
และประเมินผลออนไลน์ ระหว่ า ง เ รี ยนของนั ก เรี ยนชั้ นประถมศึกษาปีที่  ๔ -๖                   
ผ่าน  www.Quizizz.com  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหา
ความรู้เพ่ือพัฒนาตนเองและน าความรู้ที่ได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์  ทั้งนี้ยังสามารถกระตุ้น
ความสนใจของนักเรียนในการเรียนรู้  มีความตั้งใจในการประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง
มากขึ้น  เป็นช่องทางที่สะดวกมากขึ้นเพราะนักเรียนสามารถลงมือท าแบบทดสอบหลังจาก
เลิกเรียนหรือช่วงเวลาพัก  ผ่านโทรศัพท์มือถือ  อุปกรณ์สื่อสารต่างๆ  หรือคอมพิวเตอร์        
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๑๖ 
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR )  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ทั้งภายในโรงเรียนและบ้านของตนเองได้  ซึ่งครูผู้สอนสามารถก าหนดช่วงเวลาในการท า
แบบทดสอบได้ตามความเหมาะสม  ผู้ปกครองสามารถเข้าถึงการวัดและประเมินผลของ
นักเรียนได้มากข้ึน  นักเรียนเกิดความสนใจ  สนุกสนาน  มีเจตคติที่ดีต่อครูผู้สอนและวิชาที่
เรียน  ท าให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น   
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๑๗ 
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR )  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๒. สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
  

๑. ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 

๒. น าเสนอข้อมูลสนับสนุนผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น  
โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของผู้ เรียน  โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์  โครงการพัฒนาศักยภาพด้านทักษะภาษาไทย  โครงการสืบ
สานวัฒนธรรม  โครงการเด็กไทยวิถีพุทธ  โครงการเด็กไทยรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
โครงการวิ ถี ชี วิ ตคามหลัก เศรษฐกิ จพอเ พียง   โครงการส่ ง เสริ มทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศสู่สากล  โครงการโลกกว้างทางการศึกษา  เป็นต้น  นอกจากนี้โรงเรียน
จัดการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง    มีการปรับปรุง
หลักสูตร  โครงสร้างหลักสูตร  โครงสร้างเวลาเรียน  และจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  วิชาวิทยาศาสตร์  วิชาการงานอาชีพ  และวิชาสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  สาระภูมิศาสตร์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔  และ
มีการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ ในแต่ละระดับชั้น  เพ่ือให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน  จากการด าเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนส่งผลให้
ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  มีผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ในวิชาภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  สูง
กว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ    มีค่าคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย และวิชาวิทยาศาสตร์  สูงกว่า
ค่าเฉลี่ยระดับสังกัด (สช.) ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  มีค่าคะแนนเฉลี่ยในแต่ละวิชาสูง
กว่าระดับประเทศ   สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ได้ทุกคนทั้งใน
โครงการห้องเรียนพิเศษ จ านวน ๒๐ คน และห้องเรียนปกติ จ านวน ๔๖ คน   ด้านการ
กระบวนการบริหารและการจัดการของโรงเรียนเป็นไปตามเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และ             
พันธกิจที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน  ชุมชน  ท้องถิ่น  นโยบายของรัฐบาล  นโยบาย
ของต้นสังกัด  แผนการศึกษาแห่งชาติที่สามารถปฏิบัติได้  ด าเนินการต่างๆ อย่างเป็นระบบ  
มีโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับการด าเนินงาน  เช่น  โครงการพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  โครงการพัฒนาระบบ ICT เพ่ือการเรียนรู้  โครงการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมในการจัดการศึกษา  โครงการระบบดีโรงเรียนมีคุณภาพ  เป็นต้น  
โรงเรียนมีการบริหารจัดการงบประมาณที่เป็นระบบ  มีหลักฐาน/ร่องรอยที่สามารถ
ตรวจสอบได้   นอกจากนี้ครูทุกคนมีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ส่งเสริมและ
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๑๘ 
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR )  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

สนับสนุนให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง  สรรค์สร้างผลงาน/ชิ้นงานด้วยตนเอง  มีทักษะใน
การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพ่ือต่อยอดความรู้ของตนเอง           
โดยมีข้อมูลสนับสนุนจากผลการประเมินต่างๆ  ดังนี้ 

- รายงานสรุปโครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๑   
- ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของผู้เรียน  
- ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ๕  
- ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
- ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (RT) 
- ผลการประเมินความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
- ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
- บันทึกการทดสอบสมรรถภาพ / บันทึกการตรวจสุขภาพ 
- แบบประเมินความพึงพอใจ / ข้อเสนอแนะต่างๆ 
- แบบสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน / การสอบถาม / ข้อมูลย้อนกลับจากผู้ปกครอง 
- แบบบันทึกต่างๆ / เอกสารธุรการในชั้นเรียน / เอกสารที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ 
- ภาพกิจกรรมต่างๆ 

 

๓. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นอีก  ๑ ระดับ 
๓.๑  แผนปฏิบัติงานที่ ๑    จั ดท า โ คร งก าร /กิ จก ร รมที่ ห ล ากหล าย เ พ่ิ มขึ้ น                  

เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางการสนทนา   
การสื่อสาร  และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ 
และภาษาจีนให้เกิดเป็นทักษะที่จะพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนในการเรียนรู้ในระดับชั้นที่สูงขึ้น 

๓.๒  แผนปฏิบัติงานที่ ๒    จัดท าโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนาความสามารถในด้าน
ทักษะการคิดของ ผู้เรียนที่หลากหลายมากขึ้น 

๓.๓  แผนปฏิบัติงานที่ ๓    วา งแผนและด า เนิ น ง าน พัฒนาครู และบุ คล ากร               
ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพเพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

๓.๔  แผนปฏิบัติงานที่ ๔    วางแผนและด าเนินการสร้างระบบการให้ข้อมูลย้อนกลับ
แก่นักเรียนทันทีเพ่ือให้นักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
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รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR )  

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ส่วนที่ ๓ สรุปผลการพฒันา 
 
 

๑. จุดเด่น 
 

  มาตรฐานที่  ๑   คุณภาพของผู้เรียน 
ผู้ เรียนอ่านหนังสือออก  อ่านคล่อง  และเขียนได้ตามความเหมาะสมในระดับ         

ชั้น  สามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  น าความรู้          
ที่ได้มาพัฒนาตนเอง  เกิดแนวคิดใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์ผลงาน/ชิ้นงานของตนเองทั้งงานเดี่ยวและ
งานกลุ่ม  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนที่อยู่ในระดับ ๓ ขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๙๒        
มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมที่สูงกว่า ๒.๕๐ คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๗๓  มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ในวิชาภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  
และภาษาอังกฤษ  สูงกว่าระดับประเทศ  ส่วนในวิชาภาษาไทย  และวิทยาศาสตร์มีคะแนน
เฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด   อีกทั้งนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ยังสามารถ
สอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ได้ทุกคนทั้งห้องเรียนพิเศษ จ านวน ๒๐ คน
และห้องเรียนปกติ  จ านวน ๔๖ คน 

ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  มีความสามารถด้านกีฬาเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันกีฬา
ประเภทต่าง ๆ และได้รับรางวัลเป็นที่น่าภาคภูมิใจของตนเอง  ครอบครัว  โรงเรียน และชุมชน  
มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์  มีระเบียบวินัยเป็นที่ยอมรับของชุมชน
โดยรอบ  รู้จักเคารพกฎกติกา และมารยาทของสังคม 

 

  มาตรฐานที่  ๒   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ   ใช้เทคนิคการประชุม           

ที่หลากหลายวิธี  เช่น  การประชุมแบบมีส่วนร่วม  การประชุมระดมสมอง  การประชุมกลุ่ม  
เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมายที่ชัดเจน  มีการปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี  ที่สอดคล้องกับผลการจัด
การศึกษา  สภาพปัญหา  ความต้องการพัฒนา  และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ  มีการด าเนินการนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  ประเมินผล  และ
จัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา    ผู้ปกครองสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ  ข่าวสารของ
ทางโรงเรียนได้สะดวกหลากหลายช่องทาง   
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นอกจากนี้โรงเรียนยังมีคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้ข้อเสนอแนะ  ความต้องการของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา  และให้
การสนับสนุน  การจัดกิจกรรมต่างๆ ในการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

 

  มาตรฐานที่  ๓   กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ครูมีความตั้งใจ  รู้จักศึกษาหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเองอยู่อย่างต่อเนื่อง  มุ่งมั่นในการ

พัฒนาการสอน  โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ เน้นกระบวนการคิด  ได้ลงมือปฏิบัติจริง  
มีการใช้วิธีการ  เทคนิคการสอนและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  ส่งเสริมและสนับสนุน         
ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  น าความรู้ที่ได้
ไปต่อยอดให้ เกิดแนวคิดในการสร้างสรรค์ชิ้นงานของตนเองและสามาร ถน าไปใช้                       
ในชีวิตประจ าวันได้จริง  ครูสร้างบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นปฏิสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างครูและนักเรียน  ลดการลงโทษในชั้นเรียน  ท าให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานและ           
มีความสุขร่วมในการจัดการเรียนรู้  นอกจากนี้ยังมีการประเมินนักเรียนอย่าง โดยใช้เครื่องมือ
และวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายอย่างเป็นระบบ   

 
๒. จุดควรพัฒนา 

 

  มาตรฐานที่  ๑   คุณภาพของผู้เรียน 
ผู้เรียนทุกระดับชั้นยังต้องเร่งพัฒนาการสนทนา  การสื่อสาร  และการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ ด้านภาษาอังกฤษ และภาษาจีนให้ เกิดเป็นทักษะที่จะพัฒนาศักยภาพผู้ เรียน             
ในการเรียนรู้ต่อไป 

  มาตรฐานที่  ๒   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพเพ่ิมมากขึ้น 

  มาตรฐานที่  ๓   กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือให้นักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
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๒๑ 
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๓. แนวทางการพัฒนา 
 

  มาตรฐานที่  ๑   คุณภาพของผู้เรียน 
๑) จัดท าโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางการสนทนา            

การสื่อสาร  และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ และภาษาจีนให้เกิดเป็น
ทักษะที่จะพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในการเรียนรู้ในระดับชั้นที่สูงขึ้น 

๒) จัดท าโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนาความสามารถในด้านทักษะการคิดของผู้เรียนที่
หลากหลายมากข้ึน 

  

  มาตรฐานที่  ๒   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
โรงเรียนควรวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง

วิชาชีพเพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
 

  มาตรฐานที่  ๓   กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ครูควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือให้นักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 

 
๔. ความต้องการช่วยเหลือ 

 

- จัดอบรมพัฒนาคุณภาพครูให้เป็นครูที่มีความช านาญด้านวิชาชีพ 
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูที่ไม่มีวุฒิการศึกษาครูได้รับการพัฒนาในการศึกษาต่อวิชาชีพครู 
- รัฐบาลจัดสรรสวัสดิการของครูเอกชนให้มีความเท่าเทียมกับวิชาชีพอ่ืน ๆ  

 
๕. การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี หรือดีเลิศ 

 

  มาตรฐานที่  ๑   คุณภาพของผู้เรียน 
ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ทุกคนได้รับการปลูกฝังด้านมารยาทไทย            

รักความเป็นไทย  ปฏิบัติตนให้อยู่ในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  เหมาะสมตามกาลเทศะ  
และมีสัมมาคารวะต่อผู้ที่มีความอาวุโส  สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของโรงเรียนคือส่งเสริมความ
เป็นไทย   ซ่ึงด าเนนิการในโครงการเด็กไทยวถีิพุทธ ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังน้ี 

  กิจกรรมอังคารบุญ     กิจกรรมนักธรรมน้อย 
  กิจกรรมลูกบุญเก้ือมารยาทงาม    กิจกรรมบันทึกความดี 
  กิจกรรมนักบุญคุณธรรม 
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๒๒ 
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR )  

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ส าหรับการปลูกฝังและส่งเสริมมารยาทไทยให้กับผู้เรียนทุกคน  ด าเนินการโดย          
ครูประจ าชั้นให้ความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการไหว้ทั้ง ๓ ระดับ การรับ-ส่งของกับผู้ใหญ่             
การเดินผ่านผู้ใหญ่  การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์  รวมถึงมารยาทต่างๆ ที่พึงปฏิบัติ        
ในสังคม   ให้นักเรียนได้เรียนรู้การฝึกปฏิบัติที่ถูกต้องจากการชมวีดีทัศน์ เรื่องมารยาทไทย  
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  กระทรวงวัฒนธรรม  เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องก่อนการฝึก
ปฏิบัติด้วยตนเอง  มีการทดสอบมารยาทไทยอย่างน้อย ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง  แล้วน าผล การ
ทดสอบมาพัฒนาผู้เรียนให้ฝึกปฏิบัติได้ถูกต้อง  และสวยงาม เมื่อสิ้นปีการศึกษาจะมีการ
ทดสอบผู้เรียนทุกระดับชั้นเพ่ือสรุปจ านวนผู้เรียนที่ผ่านการทดสอบมารยาทไทย และผู้เรียนที่
ไหว้สวย  ไหว้ได้ถูกต้องอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี 

 

  มาตรฐานที่  ๒   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
โรงเรียนมีการจัดการประชุมบุคลากรในโรงเรียนอย่างน้อยเดือนละ ๒ ครั้ ง                 

เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้  พัฒนา  และแก้ไขปัญหาในการด าเนินงานที่ผ่านมาในแต่ละสัปดาห์  
พร้อมทั้งผลที่ได้จาการน าสิ่งที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปใช้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาอย่าง
ต่อเนื่อง  อีกทั้งโรงเรียนมีระบบการบริหารสวัสดิการให้กับครูอย่างมีประสิทธิภาพ  อาทิเช่น  
การท าประกันสุขภาพ  การให้สวัสดิการดอกเบี้ยเงินออมของครูทุกคนในแต่ละปี  ท าให้ครูมี
ขวัญก าลังใจในการท างานเพ่ิมมากข้ึน  

 

  มาตรฐานที่  ๓   กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ครูได้รับการอบรมพัฒนาความรู้ ความสามารถด้านวิชาการอย่างต่อเนื่องจากวิทยากร

ที่มีความรู้  ความสามารถ  และความความเชี่ยวชาญ อาทิเช่น  เทคนิคการออกข้อสอบอัตนัย  
เทคนิคการตั้งค าถาม  การวิเคราะห์ข้อสอบจากมาตรฐาน/ตัวชี้วัด   การวัดและประเมินผล  
เป็นต้น  ท าให้สามารถสร้างแบบทดสอบที่มีมาตรฐานทั้งแบบเลือกตอบและแบบเขียนตอบได้
ถูกต้อง  เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชาและระดับชั้น  ซึ่งวิเคราะห์จากหลักสูตรฯ  แผนการ
จัดการเรียนรู้  มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ทุกรายวิชา เพ่ือน าข้อมูลต่างๆ มาสร้างแบบทดสอบที่ใช้          
ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน  น าผลการประเมินมาวิเคราะห์ตรวจหา
คุณภาพของเครื่องมือหรือแบบทดสอบที่ใช้วัดและประเมินผลด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ 
๒๗% (EVANA404)  เพ่ือเก็บรวบรวมแบบทดสอบที่มีคุณภาพเป็นคลังข้อสอบของโรงเรียน  
นอกจากนี้ยังใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการวัดและประเมินผลออนไลน์ระหว่างเรียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ผ่าน  www.Quizizz.com  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน         
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเองและน าความรู้ที่ได้มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์  ทั้งนี้ยังสามารถกระตุ้นความสนใจของนักเรียนในการเรียนรู้   มีความตั้งใจ              



 

โรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา   ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบรุ ี
 

๒๓ 
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR )  

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ในการประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองมากขึ้น  เป็นช่องทางที่สะดวกมากขึ้นเพราะนักเรียน
สามารถลงมือท าแบบทดสอบหลังจากเลิกเรียนหรือช่วงเวลาพัก  ผ่านโทรศัพท์มือถือ  อุปกรณ์
สื่อสารต่างๆ  หรือคอมพิวเตอร์  ทั้งภายในโรงเรียนและบ้านของตนเองได้  ซึ่งครูผู้สอนสามารถ
ก าหนดช่วงเวลาในการท าแบบทดสอบได้ตามความเหมาะสม  ผู้ปกครองสามารถเข้าถึงการ         
วัดและประเมินผลของนักเรียนได้มากข้ึน  นักเรียนเกิดความสนใจ  สนุกสนาน  มีเจตคติที่ดีต่อ
ครูผู้สอนและวิชาที่เรียน  ท าให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น   

 
๖. ประเด็นที่ต้องการให้มีการประเมินผลการติดตามตรวจสอบจากส านักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)   
 

การปลูกฝังและส่งเสริมมารยาทไทยให้กับผู้ เรียนทุกคน  มีการจัดกิจกรรมลูกบุญเกื้อ              
มารยาทงาม  ด าเนินการระดับชั้นเรียนโดยครูประจ าชั้นให้ความรู้  ท าความเข้าใจเกี่ยวกับการไหว้ทั้ง 
๓ ระดับ การรับ-ส่งของกับผู้ใหญ่  การเดินผ่านผู้ใหญ่  การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์  รวมถึง
มารยาทต่างๆ ที่พึงปฏิบัติในสังคม   ให้นักเรียนได้เรียนรู้การฝึกปฏิบัติที่ถูกต้องจากการชมวีดีทัศน์ 
เรื่องมารยาทไทย  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  กระทรวงวัฒนธรรม  เพื่อให้ผู้เรียนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องก่อน
การฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง  มีการทดสอบมารยาทไทยอย่างน้อย ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง  แล้วน า               
ผลการทดสอบมาพัฒนาผู้เรียนให้ฝึกปฏิบัติได้ถูกต้อง  และสวยงาม มีการคัด เลือกตัวแทนนักเรียนใน
แต่ละห้องมาแข่งขันเพ่ือหาตัวแทนระดับชั้น  และคัดเลือกตัวแทนนักเรียนที่ไหว้สวย  และปฏิบัติได้
ถูกต้องในแต่ละช่วงชั้น  เมื่อสิ้นปีการศึกษาจะมีการทดสอบผู้เรียนทุกระดับชั้นเพ่ือสรุปจ านวนผู้เรียนที่
ผ่านการทดสอบมารยาทไทย และผู้เรียนที่ไหว้สวย  ไหว้ได้ถูกต้องอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา   ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 
 

๒๔ 
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR )  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ภาคผนวก 
 
 

- หลักฐาน / รอ่งรอย  ประกอบการรายงานประเมินตนเอง 
- มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการ

ประเมินตนเองของสถานศึกษา 
- ผลการประเมินภายนอกรอบสาม 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
- ภาพกิจกรรม 

ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา   ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 
 

๒๕ 
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR )  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

หลักฐาน / ร่องรอยการด าเนินงานเชงิประจักษ์จากการประเมินในด้านต่าง ๆ 
 

 

ประเด็น ผลการประเมิน 
 

ความสามารถด้านการ   
อ่านออกของผู้เรียน (RT) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

 
 
 
 

 

 

ตารางแสดงคะแนนประเมินการอ่าน รายสมรรถนะและรายองค์ประกอบ 

สมรรถนะและองค์ประกอบ 
คะแนน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

การอ่านออกเสียง ๕๕.๖๕     

๑.  การอ่านค า ๕๙.๒๔     

๒.  การอ่านประโยค ๕๖.๙๕     

๓.  การอ่านข้อความ ๕๒.๕๖     

การอ่านรู้เร่ือง ๖๙.๐๑     

๑.  การอ่านค า ๗๖.๓๖     
๒.  การอ่านประโยค ๖๙.๕๘     

๓.  การอ่านข้อความ ๕๓.๑๕     

รวม ๒ สมรรถนะ ๖๒.๓๓     
 

ท่ีมา  :  รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (RT) ส านักทดสอบทางการศึกษา   
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  

 
 

 

ความสามารถด้านการอ่าน  
(ป.๒ – ป.๖) 

 
 
 
 
 
 
 

 

ร้อยละของจ านวนผูเ้รียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการอ่านของ 
ผูเ้รียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒ – ๖ จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
ท่ีมา  :  ข้อมูลผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 
 
 
 

๐.๐๐ 

๑๐.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

๓๐.๐๐ 

๔๐.๐๐ 

๕๐.๐๐ 

๖๐.๐๐ 

๗๐.๐๐ 

๘๐.๐๐ 

ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 

๕๕.๒๒ 
๕๙.๖๒ 

๖๙.๖๔ 

๗๗.๙๔ 

๕๗.๕๘ 

๓๕.๘๒ ๓๖.๕๔ 

๒๘.๕๗ 

๑๖.๑๘ 

๔๒.๔๒ 

๘.๙๖ 
๓.๘๕ ๑.๗๙ 

๕.๘๘ 
๐.๐๐ 

ดีเยี่ยม ดี ผ่านเกณฑ์ 

ร้อ
ยล

ะ 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา   ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 
 

๒๖ 
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR )  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ประเด็น ผลการประเมิน 
 

ความสามารถด้านการคิด
วิเคราะห ์ 
 

 

ร้อยละของจ านวนผูเ้รียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
ของผูเ้รียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ จ าแนกตามระดบัคุณภาพ 

 
ท่ีมา  :  ข้อมูลผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

ความสามารถด้านการเขียน 
 

ร้อยละของจ านวนผูเ้รียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการเขียน 
ของผูเ้รียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ จ าแนกตามระดบัคุณภาพ 

 
ท่ีมา  :  ข้อมูลผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

ผลการประเมินสมรรถนะ
ส าคัญของผู้เรียน ๕ ด้าน 

 

๑)  ด้านความสามารถในการส่ือสาร 

ข้อ รายการประเมิน 
จ านวน 

นร.ทั้งหมด 
ดีเย่ียม 

(ร้อยละ) 
ดี 

(ร้อยละ) 
พอใช้

(ร้อยละ) 
ปรับปรุง 
(ร้อยละ) 

๑.๑ มีความสามารถในการรับ – ส่งสาร ๓๘๗ ๔๔.๗๐ ๔๓.๙๓ ๑๐.๘๕ ๐.๕๒ 

๑.๒ 
มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 
ความคิด  ความเข้าใจของตนเอง โดยใช้
ภาษาอย่างเหมาะสม 

๓๘๗ ๓๗.๒๑ ๔๙.๖๑ ๑๒.๖๖ ๐.๕๒ 

๑.๓ ใช้วิธีการสื่อสารท่ีเหมาะสม ๓๘๗ ๔๕.๙๙ ๔๓.๖๗ ๙.๘๒ ๐.๕๒ 
๑.๔ วิเคราะห์แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ๓๘๗ ๓๘.๗๖ ๔๘.๕๘ ๑๒.๑๔ ๐.๕๒ 

๑.๕ 
เขียนบันทึกเหตุการณ์ประจ าวันแล้วเล่า
ให้เพ่ือนฟังได้ 

๓๘๗ ๔๒.๘๙ ๔๒.๓๘ ๑๓.๙๕ ๐.๗๘ 

รวม ๓๘๗ 
๔๑.๙๑ ๔๕.๖๓ ๑๑.๘๙ ๐.๕๗ 

๘๗.๕๕ ๑๑.๘๙ ๐.๕๗ 
 
 

๐.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

๔๐.๐๐ 

๖๐.๐๐ 

๘๐.๐๐ 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 

๕.๐๖ 

๒๒.๓๙ ๒๓.๐๘ 

๓๙.๒๙ 

๖๖.๑๘ 
๕๓.๐๓ 

๗๘.๔๘ 
๗๓.๑๓ ๗๖.๙๒ 

๕๘.๙๓ 

๓๐.๘๘ 

๔๖.๙๗ 

๑๓.๙๒ 
๔.๔๘ ๐.๐๐ ๑.๗๙ ๒.๙๔ ๐.๐๐ 

ดีเยี่ยม ดี ผ่านเกณฑ์ 

๐.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

๔๐.๐๐ 

๖๐.๐๐ 

๘๐.๐๐ 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 

๑๘.๙๙ 
๓๑.๓๔ 

๕๐.๐๐ 

๖๖.๐๗ 
๗๒.๐๖ ๗๗.๒๗ ๗๒.๑๕ 

๖๔.๑๘ 

๕๐.๐๐ 
๓๒.๑๔ ๒๗.๙๔ ๒๒.๗๓ 

๖.๓๓ ๔.๔๘ ๐.๐๐ ๑.๗๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

ดีเยี่ยม ดี ผ่านเกณฑ์ 

ร้อ
ยล

ะ 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา   ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 
 

๒๗ 
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR )  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ประเด็น ผลการประเมิน 
 

๒)  ด้านความสามารถในการคิด 

ข้อ รายการประเมิน 
จ านวน 

นร.ทั้งหมด 
ดีเย่ียม 

(ร้อยละ) 
ดี 

(ร้อยละ) 
พอใช้

(ร้อยละ) 
ปรับปรุง 
(ร้อยละ) 

๒.๑ 
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ 

๓๘๗ ๘.๗๙ ๘๐.๖๒ ๙.๘๒ ๐.๗๘ 

๒.๒ 
มีทักษะในการคิดนอกกรอบอย่าง
สร้างสรรค์ 

๓๘๗ ๑๕.๒๕ ๗๒.๖๑ ๑๑.๖๓ ๐.๕๒ 

๒.๓ สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ ๓๘๗ ๘.๕๓ ๗๗.๒๖ ๑๓.๗๐ ๐.๕๒ 
๒.๔ มีความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ ๓๘๗ ๑๑.๑๑ ๗๒.๐๙ ๑๖.๒๘ ๐.๕๒ 
๒.๕ ตัดสินใจแก้ปัญหาเก่ียวกับตนเองได้ ๓๘๗ ๙.๕๖ ๗๘.๐๔ ๑๑.๓๗ ๑.๐๓ 

รวม ๓๘๗ 
๑๐.๖๕ ๗๖.๑๒ ๑๒.๕๖ ๐.๖๗ 

๘๖.๗๗ ๑๒.๕๖ ๐.๖๗ 
 

๓)  ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 

ข้อ รายการประเมิน 
จ านวน 

นร.ทั้งหมด 
ดีเย่ียม 

(ร้อยละ) 
ดี 

(ร้อยละ) 
พอใช้

(ร้อยละ) 
ปรับปรุง 
(ร้อยละ) 

๓.๑ 
สามารถแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ  
ที่เผชิญได้ 

๓๘๗ ๗.๒๔ ๗๘.๐๔ ๑๓.๙๕ ๐.๗๘ 

๓.๒ ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา ๓๘๗ ๙.๐๔ ๗๔.๙๔ ๑๕.๒๕ ๐.๗๘ 

๓.๓ 
เข้าใจความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงในสังคม 

๓๘๗ ๑๗.๕๗ ๗๔.๔๒ ๗.๔๙ ๐.๕๒ 

๓.๔ 
แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ใน 
การป้องกันและแก้ไขปัญหา 

๓๘๗ ๙.๘๒ ๗๒.๓๕ ๑๗.๓๑ ๐.๕๒ 

๓.๕ สามารถตัดสินใจได้เหมาะสมตามวัย ๓๘๗ ๑๓.๑๘ ๗๓.๓๙ ๑๒.๙๒ ๐.๕๒ 

รวม ๓๘๗ 
๑๑.๓๗ ๗๔.๖๓ ๑๓.๓๙ ๐.๖๒ 

๘๕.๙๙ ๑๓.๓๙ ๐.๖๒ 
 

๔)  ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

ข้อ รายการประเมิน 
จ านวน 

นร.ทั้งหมด 
ดีเย่ียม 

(ร้อยละ) 
ดี 

(ร้อยละ) 
พอใช้

(ร้อยละ) 
ปรับปรุง 
(ร้อยละ) 

๔.๑ เรียนรู้ด้วยตนเองได้เหมาะสมตามวัย ๓๘๗ ๕๐.๙๐ ๔๒.๑๒ ๖.๔๖ ๐.๕๒ 
๔.๒ สามารถท างานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้ ๓๘๗ ๖๘.๒๒ ๒๗.๖๕ ๓.๖๒ ๐.๕๒ 

๔.๓ 
น าความรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน 

๓๘๗ ๔๗.๕๕ ๔๖.๕๑ ๕.๔๓ ๐.๕๒ 

๔.๔ 
จัดการปัญหาและความขัดแย้งได้
เหมาะสม 

๓๘๗ ๔๒.๖๔ ๔๙.๓๕ ๗.๔๙ ๐.๕๒ 

๔.๕ 
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ี
ส่งผลกระทบต่อตนเอง 

๓๘๗ ๕๖.๕๙ ๓๙.๐๒ ๓.๘๘ ๐.๕๒ 

รวม ๓๘๗ 
๕๓.๑๘ ๔๐.๙๓ ๕.๓๗ ๐.๕๒ 

๙๔.๑๑ ๕.๓๗ ๐.๕๒ 
 
 
 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา   ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 
 

๒๘ 
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR )  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ประเด็น ผลการประเมิน 
 

๕)  ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

ข้อ รายการประเมิน 
จ านวน 

นร.ทั้งหมด 
ดีเย่ียม 

(ร้อยละ) 
ดี 

(ร้อยละ) 
พอใช้

(ร้อยละ) 
ปรับปรุง 
(ร้อยละ) 

๕.๑ เลือกและใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสมตามวัย ๓๘๗ ๕๕.๕๖ ๓๕.๖๖ ๘.๒๗ ๐.๕๒ 
๕.๒ มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี ๓๘๗ ๕๑.๑๖ ๓๔.๓๗ ๑๓.๙๕ ๐.๕๒ 
๕.๓ สามารถน าเทคโนโลยีไปใช้พัฒนาตนเอง  ๓๘๗ ๔๔.๙๖ ๓๕.๔๐ ๑๙.๑๒ ๐.๕๒ 
๕.๔ ใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ 
๓๘๗ ๔๔.๙๖ ๓๕.๔๐ ๑๙.๑๒ ๐.๕๒ 

๕.๕ มีคุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี ๓๘๗ ๖๐.๒๑ ๓๕.๙๒ ๓.๓๖ ๐.๕๒ 

รวม ๓๘๗ 
๕๑.๓๗ ๓๕.๓๕ ๑๒.๗๖ ๐.๕๒ 

๘๖.๗๒ ๑๒.๗๖ ๐.๕๒ 
 

ท่ีมา  :  ข้อมูลผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ๕ ด้าน  ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
( หมายเหตุ : ผลการประเมินระดับปรับปรุงจากนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ที่ได้รับการรับรองจากแพทย์ ) 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน 

 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคข์องผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ 

ระดับชั้น 
จ านวน นร.

ทั้งหมด 

ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๗๙ ๔๖.๖๓ ๕๒.๘๙ ๐.๔๘ ๐.๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๖๖ ๘๒.๖๑ ๑๗.๒๐ ๐.๑๙ ๐.๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๕๒ ๘๒.๙๓ ๑๗.๐๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๕๖ ๙๑.๙๒ ๘.๐๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๖๘ ๗๘.๓๑ ๒๑.๑๔ ๐.๕๕ ๐.๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๖๖ ๘๗.๖๙ ๑๒.๓๑ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

รวม ๓๘๗ 
๗๘.๓๕ ๒๑.๔๕ ๐.๒๐ ๐.๐๐ 

๙๙.๘๐ ๐.๒๐ ๐.๐๐ 
 

ท่ีมา  :  ข้อมูลผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยรวม
ต า ม ห ลั ก สู ต ร ร ะ ดั บ                   
ชั้ นป ระถมศึ กษาปีที่  ๑ -๖ 
ตั้งแต่ ๒.๕๐ ขึ้นไป 

 
 
 
 

 

ตารางแสดงผลคะแนนเฉลีย่รวมตามหลักสูตรระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖  
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ระดับชั้น 
จ านวน นร.

ทั้งหมด 
จ านวนผู้เรียน (ร้อยละ) 

< ๒.๕๐ ≥ ๒.๕๐ 

ประถมศึกษาปีที ่๑ ๗๙ ๒.๕๓ ๙๗.๔๗ 
ประถมศึกษาปีที ่๒ ๖๖ ๙.๐๙ ๙๐.๙๑ 
ประถมศึกษาปีที ่๓ ๕๒ ๑๗.๓๑ ๘๒.๖๙ 
ประถมศึกษาปีที ่๔ ๕๖ ๘.๙๓ ๙๑.๐๗ 
ประถมศึกษาปีที ่๕ ๖๘ ๑๖.๑๘ ๘๓.๘๒ 
ประถมศึกษาปีที ่๖ ๖๖ ๗.๕๘ ๙๒.๔๒ 

รวม ๓๘๗ - - 
เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ ๑๐.๒๗ ๘๙.๗๓ 

 

ท่ีมา  :  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา   ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 
 

๒๙ 
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR )  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ประเด็น ผลการประเมิน 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนที่มรีะดับผลการเรียน
เฉล่ียในแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อยู่ในระดับ ๓ ขึ้นไป    

 

ตารางแสดงผลการเรียนเฉลี่ยในแต่ละกลุ่มสาระการเรยีนรู้  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖  
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

รายวิชา 
จ านวน 

นร.ทั้งหมด 
จ านวน นร. ที่ได ้ ร้อยละ นร. ที่ได ้
ระดับ ๓ ขึ้นไป ระดับ ๓ ขึ้นไป 

ภาษาไทย ๓๘๗ ๒๖๔ ๖๘.๒๒ 
คณิตศาสตร์ ๓๘๗ ๒๗๐ ๖๙.๗๗ 
วิทยาศาสตร ์ ๓๘๗ ๓๐๕ ๗๘.๘๑ 
สังคมศึกษา ฯ ๓๘๗ ๓๓๑ ๘๕.๕๓ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๓๘๗ ๓๔๑ ๘๘.๑๑ 
ศิลปะ ๓๘๗ ๓๐๓ ๗๘.๒๙ 
การงานอาชีพ ฯ ๓๘๗ ๓๘๒ ๙๘.๗๑ 
ภาษาต่างประเทศ ๓๘๗ ๒๔๔ ๖๓.๐๕ 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๓๘๗ ๓๘๒ ๙๘.๗๑ 
หน้าที่พลเมือง ๓๘๗ ๓๘๗ ๑๐๐.๐๐ 

เฉลี่ยร้อยละ - ๓๒๑ ๘๒.๙๒ 
 

ท่ีมา  :  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 
 
 

 

ผลพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ที่มี
ผลการเรียนตามกลุ่มสาระฯ 
ระดับ ๓ ขึ้นไป  
(๓ ปีย้อนหลัง) 

 

พัฒนาการด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖   
(๓ ปีย้อนหลัง) 

 
ท่ีมา  :  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 

๖๔.๐๐ 

๖๖.๐๐ 

๖๘.๐๐ 

๗๐.๐๐ 

๗๒.๐๐ 

๗๔.๐๐ 

๗๖.๐๐ 

๗๘.๐๐ 

๘๐.๐๐ 

๘๒.๐๐ 

๘๔.๐๐ 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

๗๒.๐๔ 

๗๕.๓๕ 

๗๐.๕๕ 

๗๔.๘๔ 

๘๒.๙๒ 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา   ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 
 

๓๐ 
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR )  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ประเด็น ผลการประเมิน 
 

ผลการประเมินความสามารถ
พื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ  
(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 
 

 

ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ  
(NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 
ท่ีมา  :  รายงานผลการประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 

ผล พั ฒ น า ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ความสามารถพื้นฐานของ
ผู้เรียนระดับชาติ (NT) ๓ ปี
ย้อนหลัง 

 

ผลพัฒนาการประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ๓ ปีย้อนหลัง 

 

 
ท่ีมา  :  รายงานผลการประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๐.๐๐ 

๑๐.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

๓๐.๐๐ 

๔๐.๐๐ 

๕๐.๐๐ 

๖๐.๐๐ 

๗๐.๐๐ 

ด้านภาษา ด้านค านวณ ด้านเหตุผล รวม ๓ ด้าน 

คะแนนเฉลี่ย ของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ย ศึกษาธิการภาค 

คะแนนเฉลี่ย สังกัด  คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ 

๕๓
.๕

๗ 

๓๗
.๙

๔ 

๕๖
.๑

๓ 

๕๙
.๒

๑ 

๓๙
.๖

๖ ๔๘
.๓

๘ 

๖๑
.๖

๓ 

๕๔
.๒

๒ 

๕๓
.๗

๖ 

๐.๐๐ 

๑๐.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

๓๐.๐๐ 

๔๐.๐๐ 

๕๐.๐๐ 

๖๐.๐๐ 

๗๐.๐๐ 

ด้านภาษา ด้านการค านวณ ด้านเหตุผล 

ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา   ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 
 

๓๑ 
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR )  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ประเด็น ผลการประเมิน 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ชั้ น ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า ปี ที่  ๖                
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 

 

 

ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๑  จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
ท่ีมา  :  รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)   สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน)  

 

ค่ า ค ะ แ น น เ ฉ ลี่ ย O-NET                
ของผู้เรียนในแต่ละรายวิชา
เ ที ย บ กั บ ค่ า เ ฉ ลี่ ย
ระดับประเทศ 

 
 
 

 

 

ตารางแสดงค่าคะแนนเฉลีย่ O-NET ของผู้เรียนที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 

รายวิชา 
จ านวน  

นร.ที่เข้าสอบ 
(เฉพาะเด็กปกต)ิ 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับประเทศ 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับโรงเรียน 

นักเรียนที่มีคะแนนสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

ภาษาไทย ๖๑ ๕๕.๙๐ ๖๐.๓๙ ๔๐ ๖๕.๕๗ 

คณิตศาสตร์ ๖๑ ๓๗.๕๐ ๔๑.๖๔ ๓๕ ๕๗.๓๘ 

วิทยาศาสตร์ ๖๑ ๓๙.๙๓ ๔๕.๑๑ ๔๖ ๗๕.๔๑ 

ภาษาอังกฤษ ๖๑ ๓๙.๒๔ ๔๗.๓๘ ๓๕ ๕๗.๓๘ 
ค่าเฉลี่ย ๓๙.๐๐ ๖๓.๙๔ 

 
ท่ีมา  :  รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)   สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) 

 

ผลการพัฒนาการทดสอบ                
ท า งก ารศึ กษ าร ะดั บช าติ          
ขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
๓ ปีย้อนหลัง 

 

พัฒนาการผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ๓ ปีย้อนหลัง 

 
ท่ีมา  :  รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)   สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) 

 

๐.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

๔๐.๐๐ 

๖๐.๐๐ 

๘๐.๐๐ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 

คะแนนเฉลี่ย สังกัด  คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ 

๕๘
.๔

๓ 

๓๙
.๕

๘ ๔๘
.๒

๕ 

๔๑
.๑

๓ 

๔๐
.๕

๙ 

๓๘
.๐

๕ 

๔๒
.๘

๑ ๔๘
.๔

๓ ๖๐
.๓

๙ 

๔๑
.๖

๔ 

๔๕
.๑

๑ 

๔๗
.๓

๘ 

๐.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

๔๐.๐๐ 

๖๐.๐๐ 

๘๐.๐๐ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา   ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 
 

๓๒ 
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR )  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

รางวัลความภาคภูมิใจ  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
(ด้านโรงเรียน) 

 

ท่ี รายการ ได้รับจาก รางวัลที่ได้รับ หมายเหต ุ
๑ เข้ารับการประเมินโรงเรียน

เอกชนประเภทสามัญศึกษาที่
มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 

รอบสอง 

ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

โรงเรียนเอกชนประเภท
สามัญศึกษาที่มีคณุภาพสู่
มาตรฐานสากล รอบสอง 
ระดับดีมาก (ระหว่างปี 

๒๕๖๑-๒๕๖๓) 

๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ 

๒ รางวัลชนะเลิศ ในการ
ประกวด"โรงเรียนนี้ปลอด

ลูกน้ ายุงลาย"โครงการเสาไห้
รวมใจก าจดัยุงลายป้องกนั ๓ 
โรค (โรคไข้เลือดออกโรคปวด
ข้อยุงลาย โรคติดเชื้อไวรสั          

ซิกา) ปี ๒๕๖๑ 

โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระ
เกียรติ ๘๐ พรรษา ร่วมกับ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ

เทศบาลต าบลเสาไห ้

รางวัลชนะเลิศในการ
ประกวด "โรงเรียนนี้ปลอด

ลูกน้ ายุงลาย" 

๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

 

(ด้านผู้บริหาร) 

 

ท่ี วัน เดือน ปี ที่ได้รับ ชื่อ - สกุล ได้รับจาก รางวัลที่ได้รับ 
๑ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ นางสุพรรณนิการ ์บุญเกื้อ ส านักงานศึกษาธิการ

จังหวัดสระบุร ี
รางวัลครูและบุคลากร
ทางการศึกษาดีเด่น 

จังหวัดสระบุรีประจ าปี 
๒๕๖๑  ประเภทผู้บริหาร 

๒ ๑๐ กุมภาพันธ ์๒๕๖๒ นางสุพรรณนิการ์ บุญเกื้อ กระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาโรงเรียน
เอกชนด้วยความวริิยะ 
อุตสาหะ และได้รับการ
คัดเลือกรับ รางวัล ครู
โรงเรียนเอกชนดีเด่น 
(Private School 

Teacher Award ๒๐๑๙) 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา   ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 
 

๓๓ 
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR )  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

(ด้านครู) 

 

ท่ี วัน เดือน ปี ที่ได้รับ ชื่อ - สกุล ได้รับจาก รางวัลที่ได้รับ 
การแข่งขันทักษะภาษาไทยโครงการรกัษ์ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติปี ๒๕๖๑ 

๑ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นางสาวสรุีรตัน์  อินทรักษ์ กลุ่มโรงเรียนเสาไห้
ส านักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๑ 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับ
รางวัลชนะเลิศกิจกรรม
การแต่งค าประพันธ ์
(กลอนสี่)ระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

      

 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดบั 

๑  กิจกรรมการเขียน
เรียงความระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

        

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 
๒  กิจกรรมการย่อความ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 

๔ - ๖ 

    

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดบั 
๒  กิจกรรมการคดัลายมอื
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 

๔ - ๖ 

      

 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับ
รางวัลชนะเลิศกิจกรรม
การแต่งค าประพันธ์
(กลอนสี่) ระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา   ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 
 

๓๔ 
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR )  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ท่ี วัน เดือน ปี ที่ได้รับ ชื่อ - สกุล ได้รับจาก รางวัลที่ได้รับ 

  

 

 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดบั 

๑ กิจกรรมการเขียน
เรียงความระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

      

 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดบั 
๒ กิจกรรมการคัดลายมอื
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 

๔ - ๖ 
การแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ ๓ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับ

จังหวัด จังหวัดสระบุรี 
๒ 
  
  

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
  
  

นางเพิ่มสุข  รุยาพร 
  
  

ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

และสมาคม
คณะกรรมการประสาน
และส่งเสริมการศึกษา

เอกชน 
  
  

ครูผู้สอนนักเรียน รางวัล
เกียรติบัตรระดับเหรียญ
ทอง กิจกรรมการแข่งขัน

พูดภาษาอังกฤษ 
(Impromptu Speech)
ระดับชั้น ช่วงชั้นที่ ๒ 

(ประถมศึกษาปีที๔่ - ๖ ) 
หลักสูตรสามัญ 

ครูผู้สอนนักเรียน รางวัล
เกียรติบัตรระดับเหรียญ
ทอง กิจกรรมการแข่งขัน
การเล่านิทาน  (Story 

Telling) ระดับชั้น ช่วงชัน้
ที่ ๒ (ประถมศึกษาปีที่  
๔-๖) หลักสูตรสามัญ 

ครูผู้สอนนักเรียน รางวัล
เกียรติบัตรระดับ 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา   ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 
 

๓๕ 
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR )  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ท่ี วัน เดือน ปี ที่ได้รับ ชื่อ - สกุล ได้รับจาก รางวัลที่ได้รับ 

    

    

เหรียญทอง กิจกรรมการ
แข่งขัน Spelling Bee 
ระดับชั้น ช่วงชั้นที่ ๒ 

(ประถมศึกษาปีที่ ๔-๖) 
๓ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ นางสุภาภรณ ์ใจห้าว ส านักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการศกึษาเอกชน 
และสมาคม

คณะกรรมการประสาน
และส่งเสริมการศึกษา

เอกชน 

ครูผู้สอนนักเรียน รางวัล
เกียรติบัตรระดับเหรียญ
ทอง กิจกรรมเล่านิทาน
คุณธรรม ระดับชั้น  ช่วง
ชั้นที่ ๒ (ประถมศึกษาปีที่ 

๔ - ๖) 
๘ 
  

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
  

นางสาวยพุา กอเงินกลาง 
  

ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

และสมาคม
คณะกรรมการประสาน
และส่งเสริมการศึกษา

เอกชน 
 

ครูผู้สอนนักเรียน  
รางวัลเกียรติบัตรระดับ
เหรียญทอง กิจกรรมการ

เล่านิทานคุณธรรม  
ช่วงชั้นที่ ๑  

(ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓) 
ครูผู้สอนนักเรียน  

รางวัลเกียรติบัตรระดับ
เหรียญทอง กิจกรรมท่อง
อาขยานท านองเสนาะ   

ช่วงชั้นที่ ๑  
(ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓) 

๔ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ นางสาวญาณิศา วิเศษศรี ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

และสมาคมคณะ 
กรรมการประสานและ

ส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

ครูผู้สอนนักเรียน รางวัล
เกียรติบัตรระดับเหรียญ
ทอง กิจกรรมประกวด

มารยาทไทย ช่วงชั้นที่ ๑ 
(ประถมศึกษาปีที๑่-๓ ) 

๕ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ นางสาววชัราภรณ ์ 
พลอามาตย ์

ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

ครูผู้สอนนักเรียน รางวัล
เกียรติบัตรระดับเหรียญ



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา   ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 
 

๓๖ 
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR )  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ท่ี วัน เดือน ปี ที่ได้รับ ชื่อ - สกุล ได้รับจาก รางวัลที่ได้รับ 
และสมาคมคณะ 

กรรมการประสานและ
ส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

ทอง กิจกรรมประกวด
มารยาทไทย ช่วงชั้นที่ ๒ 
(ประถมศึกษาปีที ่๔-๖) 

๖ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ นางสาววันวิสาข์ รักษาควร ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

และสมาคมคณะ 
กรรมการประสานและ

ส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

ครูผู้สอนนักเรียน รางวัล
เกียรติบัตรระดับเหรียญ
ทอง กิจกรรมเรียงร้อย

ถ้อยความ (การเขียนเรื่อง
จากภาพ) ชว่งชั้นที ่๑ 

๗ 
 

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
  

นางสาวนวพร จันทวงษ ์
  

ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

และสมาคมคณะ 
กรรมการประสานและ

ส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

ครูผู้สอนนักเรียน รางวัล
เกียรติบัตรระดับเหรียญ
ทอง กิจกรรมคัดลายมอื
สื่อภาษาไทย ช่วงชั้นที ่๑  
( ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ) 
ครูผู้สอนนักเรียน รางวัล
เกียรติบัตรระดับเหรียญ

เงิน กิจกรรมคัดลายมือสือ่
ภาษาไทย ช่วงชั้นที ่๒  

( ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ ) 
๘ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ นางพีรญา ชูแสง ส านักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการศกึษาเอกชน 
และสมาคมคณะ 

กรรมการประสานและ
ส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

ครูผู้สอนนักเรียน รางวัล
เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
กิจกรรมการแข่งขันขับร้อง

พระราชนิพนธ ์หญิง  
ชั้นประถมศึกษาปทีี่ ๑ - ๖ 

๙ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายต่อศักดิ์ เทศแก่น ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

และสมาคมคณะ 
กรรมการประสานและ

ส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

ครูผู้สอนนักเรียน รางวัล
เกียรติบัตรระดับเหรียญ
ทอง กิจกรรมการแข่งขัน
ขับร้องระบายสี ระดับชัน้ 

ช่วงชั้นที่ ๒  
( ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖) 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา   ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 
 

๓๗ 
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR )  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ท่ี วัน เดือน ปี ที่ได้รับ ชื่อ - สกุล ได้รับจาก รางวัลที่ได้รับ 

        

ครูผู้สอนนักเรียน รางวัล
เกียรติบัตรระดับเหรียญ
เงิน กิจกรรมการแข่งขัน

วาดภาพระบายสี 
ระดับชั้น ช่วงชั้นที่ ๑ 

๑๐ 
 

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
 

นางสาวปทิตตา เทศแก่น 
 

ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

และสมาคม
คณะกรรมการประสาน
และส่งเสริมการศึกษา

เอกชน 

ครูผู้สอนนักเรียน รางวัล
เกียรติบัตรระดับเหรียญ
ทอง กิจกรรมการแข่งขัน 
Spelling Bee ระดับชั้น 

ช่วงชั้นที่ ๑ 
ครูผู้สอนนักเรียน รางวัล
เกียรติบัตรระดับชมเชย 
กิจกรรมการแข่งขันพูด

ภาษาอังกฤษ 
(Impromptu Speech)
ระดับชั้น ช่วงชั้นที่ ๑ 

หลักสูตรสามัญ 
๑๑ 
  

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
  

นางสุรีรตัน์  อินทรักษ ์
  

ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

และสมาคมคณะ 
กรรมการประสานและ

ส่งเสริมการศกึษาเอกชน 
  

ครูผู้สอนนักเรียน รางวัล
เกียรติบัตรระดับเหรียญ

ทอง กิจกรรมท่องอาขยาน
ท านองเสนาะ ระดับชั้น 

ช่วงชั้นที่ ๒  
ครูผู้สอนนกัเรียน รางวัล
เกียรติบัตรระดับเหรียญ

ทองแดง กิจกรรมเรียงรอ้ย
ถ้อยความ (การเขียน

เรียงความ) ชว่งชั้นที่ ๒ 
๑๒ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ นางสาวพรรณกร เทศนา ส านักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการศกึษาเอกชน 
ครูผู้สอนนักเรียน รางวัล
เกียรติบัตรระดับเหรียญ 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา   ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 
 

๓๘ 
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR )  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ท่ี วัน เดือน ปี ที่ได้รับ ชื่อ - สกุล ได้รับจาก รางวัลที่ได้รับ 
   และสมาคมคณะ 

กรรมการประสานและ
ส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

 

เงิน กิจกรรมการแข่งขัน
คิดเลขเร็ว ช่วงชั้นที ่๑ 
(ประถมศึกษาปีที๑่-๓) 

      

ครูผู้สอนนักเรียน รางวัล
เกียรติบัตรระดับเข้าร่วม

แข่งขัน กิจกรรมการ
แข่งขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร ์ช่วงชั้นที ่๑ 
(ประถมศึกษาปีที๑่-๓) 

๑๓ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ นางสาวกรกนก  บัวศิลา ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

และสมาคมคณะ 
กรรมการประสานและ

ส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

ครูผู้สอนนักเรียน รางวัล
เกียรติบัตรระดับเหรียญ
เงิน กิจกรรมการแข่งขัน
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 

หญิง ช่วงชั้นที่ ๒
(ประถมศึกษาปีที๔่-๖) 

๑๔ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ นางสาวฐติิรตัน์  วงษ์นิล ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

และสมาคมคณะ 
กรรมการประสานและ

ส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

ครูผู้สอนนักเรียน รางวัล
เกียรติบัตรระดับเหรียญ
ทองแดง กิจกรรมการ
แข่งขันการสรา้งการ์ตูน

ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
กราฟฟิก ช่วงชั้นที่ ๑ 
(ประถมศึกษาปีที่๑-๓) 

๑๕ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ นางสาวนันทพร  ครองบุญ ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

และสมาคม
คณะกรรมการประสาน
และส่งเสริมการศึกษา

เอกชน 

ครูผู้สอนนักเรียน รางวัล
เกียรติบัตรระดับเหรียญ
ทองแดง กิจกรรมการ
แข่งขันการใช้โปรแกรม

น าเสนอ (Presentation) 
ระดับชั้น ช่วงชั้นที่ ๒
(ประถมศึกษาปีที๔่-๖) 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา   ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 
 

๓๙ 
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR )  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ท่ี วัน เดือน ปี ที่ได้รับ ชื่อ - สกุล ได้รับจาก รางวัลที่ได้รับ 
๑๖ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ นางลาวัณย ์ แสงภักดี ส านักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการศกึษาเอกชน 
และสมาคมคณะ 

กรรมการประสานและ
ส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

ครูผู้สอนนักเรียน รางวัล
เกียรติบัตรระดับเหรียญ
ทองแดง กิจกรรมตอบ
ปัญหาสุขศึกษาและพล
ศึกษา (ประถมศึกษาปีที่

๑-๖) 
๑๗ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ นางสาวชนัฏดา แย้มวาจา ส านักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการศกึษาเอกชน 
และสมาคมคณะ 

กรรมการประสานและ
ส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

ครูผู้สอนนักเรียน รางวัล
เกียรติบัตรระดับเหรียญ
ทองแดง กิจกรรมการ

ประกวดโครงการ
วิทยาศาสตร์ ประเภท
สิ่งประดิษฐ์ระดับชั้น  

ช่วงชั้นที่ ๒  
๑๘ 
  

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
  

นางสาวกัลยาณี สีมว่ง 
  

ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

และสมาคมคณะ 
กรรมการประสานและ

ส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

ครูผู้สอนนักเรียน รางวัล
เกียรติบัตรระดับเข้าร่วม

แข่งขัน กิจกรรมการ
แข่งขันคิดเลขเร็ว 

ระดับชั้น ช่วงชั้นที่ ๒ 
ครูผู้สอนนักเรียน รางวัล
เกียรติบัตรระดับเข้าร่วม

แข่งขัน กิจกรรมการ
แข่งขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร ์ช่วงชั้นที่ ๒ 
(ประถมศึกษาปีที๔่-๖) 

รางวัลครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น จังหวัดสระบุรี ประจ าปี ๒๕๖๑ ประเภทคร ู
๑๙ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ นางสาวนันทพร ครองบุญ ส านักงานศึกษาธิการ

จังหวัดสระบุร ี
รางวัลครูและบุคลากร
ทางการศึกษาดีเด่น 

จังหวัดสระบุร ีประเภทคร ู
 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา   ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 
 

๔๐ 
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR )  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ท่ี วัน เดือน ปี ที่ได้รับ ชื่อ - สกุล ได้รับจาก รางวัลที่ได้รับ 

รางวัลครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น (Private School Teacher Award ๒๐๑๙) 
๒๐ ๑๐ กุมภาพันธ ์๒๕๖๒ นางสาวนันทพร ครองบุญ กระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

ทางการศึกษาโรงเรียน
เอกชนด้วยความวริิยะ 
อุตสาหะและได้รับการ
คัดเลือกรับ รางวัลครู
โรงเรียนเอกชนดีเด่น 

๒๑ ๑๐ กุมภาพันธ ์๒๕๖๒ นางสาวกัลยาณี สีมว่ง กระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาโรงเรียน
เอกชนด้วยความวริิยะ 
อุตสาหะและได้รับการ
คัดเลือกรับ รางวัลครู
โรงเรียนเอกชนดีเด่น 

การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิง่ประดิษฐ์นักเรียนโรงเรยีนเอกชน ภาคกลาง  
ครั้งที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เน่ืองในวันการศึกษาเอกชน ประจ าปี ๒๕๖๒ ณ จังหวัดนครปฐม 

๒๒ ๑๗ กุมภาพันธ ์๒๕๖๒ นางสาวยพุา กอเงินกลาง กระทรวงศึกษาธิการ ครูผู้สอนนักเรียน รางวัล
เกียรติบัตรระดับเหรียญ
ทอง กิจกรรมการเล่า

นิทานคุณธรรมช่วงชั้นที่ ๑ 
๒๓ ๑๗ กุมภาพันธ ์๒๕๖๒ นายต่อศักดิ ์ เทศแก่น กระทรวงศึกษาธิการ ครูผู้สอนนักเรียน รางวัล

เกียรติบัตรระดับเหรียญ
ทอง กิจกรรมการแข่งขัน

วาดภาพระบายสี  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

๒๔ ๑๗ กุมภาพันธ ์๒๕๖๒ นางสุภาภรณ ์ใจห้าว กระทรวงศึกษาธิการ ครูผู้สอนนักเรียน รางวัล
เกียรติบัตรระดับเหรียญ

เงิน กิจกรรมการเล่านิทาน
คุณธรรมช่วงชั้นที ่๒  

 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา   ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 
 

๔๑ 
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR )  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ท่ี วัน เดือน ปี ที่ได้รับ ชื่อ - สกุล ได้รับจาก รางวัลที่ได้รับ 
๒๕ ๑๗ กุมภาพันธ ์๒๕๖๒ นางสาววันวิสาข์ รักษาควร กระทรวงศึกษาธิการ ครูผู้สอนนักเรียน รางวัล

เกียรติบัตรระดับชมเชย 
กิจกรรมเรียงร้อยถ้อย
ความ (เขียนเรื่องจาก

ภาพ) ระดับชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

๒๖ ๑๗ กุมภาพันธ ์๒๕๖๒ นางสาวปทิตตา เทศแก่น กระทรวงศึกษาธิการ ครูผู้สอนนักเรียน รางวัล
เกียรติบัตรระดับเข้าร่วม

แข่งขัน กิจกรรมการ
แข่งขัน Spelling Bee 
หลักสูตรสามัญระดับชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

๒๗ ๑๗ กุมภาพันธ ์๒๕๖๒ นางสาวพรรณกร เทศนา กระทรวงศึกษาธิการ ครูผู้สอนนักเรียน รางวัล
เกียรติบัตรระดับเข้าร่วม

แข่งขัน กิจกรรมการ
แข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ 
ชั้นประถมศึกษาปีที ่๑-๓ 

 

(ด้านนักเรียน) 

 

ท่ี ชื่อกิจกรรม ชื่อ-สกุล ได้รับจาก รางวัลที่ได้รับ 
การแข่งขันทักษะภาษาไทยโครงการรกัษ์ภาษาไทย เน่ืองในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๑ 

๑ กิจกรรมการแต่งค า
ประพันธ ์(กลอนสี่)

ระดับชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ ๔-๖ 

เด็กหญิงเกศมณี  เกตุภูงา กลุ่มโรงเรียนอ าเภอ 
เสาไห้ส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศึกษา

สระบุรี เขต ๑ 

ชนะเลิศ 

   กลุ่มโรงเรียนเสาไห้
ส านักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๑ 

ชนะเลิศ 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา   ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 
 

๔๒ 
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR )  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ท่ี ชื่อกิจกรรม ชื่อ-สกุล ได้รับจาก รางวัลที่ได้รับ 
๒ กิจกรรมการเขียน

เรียงความระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 

เด็กหญิงพรพรรณ สินนอก กลุ่มโรงเรียนอ าเภอเสา
ไห้ส านักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๑ 

รองชนะเลิศอันดับ ๑ 

   กลุ่มโรงเรียนเสาไห้
ส านักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๑ 

รองชนะเลิศอันดับ ๑ 

๓ กิจกรรมการย่อความ
ระดับชั้นประถมศึกษาปี

ที่ ๔-๖ 

เด็กหญิงพิชามญชุ ์ระไหว
นอก 

กลุ่มโรงเรียนเสาไห้
ส านักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๑ 

รองชนะเลิศอันดับ ๒ 

๔ กิจกรรมคัดลายมือ
ระดับชั้นประถมศึกษาปี

ที่ ๔-๖ 

เด็กหญิงกนกพร  ศรีวิระ กลุ่มโรงเรียนอ าเภอเสา
ไหส้ านักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๑ 

รองชนะเลิศอันดับ ๒ 

   กลุ่มโรงเรียนเสาไห้
ส านักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๑ 

รองชนะเลิศอันดับ ๒ 

โครงการชาวเสาไห้รวมใจก าจดัยุงลายป้องกัน ๓ โรค (โรคไข้เลือดออก โรคปวดข้อยุงลาย โรคตดิเชื้อไวรัสซิกา) 
ปี ๒๕๖๑ 

๕ การประกวดค าขวัญ 
"โรงเรียนของฉัน 

ปลอดภัยจากยุงลาย" 

เด็กหญิงวัทนวิภา  พิมพาลัย โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิม
พระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

ร่วมกับกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
เทศบาลต าบลเสาไห ้

 
 

รางวัลชนะเลิศที่ ๒ 

เด็กหญิงเกศมณี    เกตุภูงา รางวัลชนะเลิศที่ ๓ 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา   ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 
 

๔๓ 
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR )  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ท่ี ชื่อกิจกรรม ชื่อ-สกุล ได้รับจาก รางวัลที่ได้รับ 
การแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก ชิงชนะเลิศระดับภาคกลาง ประจ าปี ๒๕๖๑ 

๖ ยืนกระโดดสูง เด็กชายวิสรณ์ศิลป์ พันธุว์งษ์ กรมพลศกึษา ร่วมกับ
สถาบันการพลศึกษา 
วิทยาเขตสุพรรณบุร ี

รางวัลชมเชย 

๗ วิ่งข้ามรั้ว เด็กชายพศิน  สายมายา กรมพลศกึษา ร่วมกับ
สถาบันการพลศึกษา 
วิทยาเขตสุพรรณบุร ี

รางวัลชมเชย 

๘ วิ่งข้ามรั้ว เด็กหญิงชญาดา อึ้งรตันกล้า
แข็ง 

กรมพลศกึษา ร่วมกับ
สถาบันการพลศึกษา 
วิทยาเขตสุพรรณบุร ี

รางวัลชมเชย 

การแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๖๑ ระดับจังหวัด 
จังหวัดสระบุร ี

๙ กิจกรรมการปั้นดิน
น้ ามันระดับชั้นอนุบาลปี

ที่ ๑ - ๓ 

เด็กหญิงวรกมล โลห์เงิน ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

และสมาคมคณะ 
กรรมการประสานและ

ส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

รางวัลเกียรติบัตรระดับ
เหรียญทอง (ตัวแทน

จังหวัด) 
เด็กชายบุญฤทธิ์ หน่อนาค า 

เด็กชายภูมิภัทร และศรภีา 

๑๐ กิจกรรมการวาดภาพ
ระบายสีด้วยสีเทียน 
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 

๑ - ๓ 

เด็กชายพูลทวี แสงทอง ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

และสมาคมคณะ 
กรรมการประสานและ

ส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

รางวัลเกียรติบัตรระดับ
เหรียญทอง 

๑๑ กิจกรรมการแข่งขันพูด
ภาษาอังกฤษ (speech) 

ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 
๑ - ๓ 

เด็กชายปัณณธร เรือนจนัทร์ ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

และสมาคมคณะ 
กรรมการประสานและ

ส่งเสริมการศกึษาเอกชน 
 
 

รางวัลเกียรติบัตรระดับ
เหรียญทอง 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา   ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 
 

๔๔ 
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR )  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ท่ี ชื่อกิจกรรม ชื่อ-สกุล ได้รับจาก รางวัลที่ได้รับ 
๑๒ กิจกรรมเล่านิทาน

ประกอบสื่อระดับชั้น
อนุบาลปีที่ ๑ - ๓
หลักสูตรสามัญ 

เด็กหญิงปภาวลินล์ 
อินทบุตร 

ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

และสมาคมคณะ 
กรรมการประสานและ

ส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

รางวัลเกียรติบัตรระดับ
เหรียญทอง 

๑๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการแข่งขันกาย
บริหารระดับชั้นอนุบาล

ปีที่ ๑ - ๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 

เด็กหญิงอารดา ทว ี ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

และสมาคมคณะ 
กรรมการประสานและ

ส่งเสริมการศกึษาเอกชน 
 
 
 
 
 

รางวัลเกียรติบัตรระดับ
เหรียญทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เด็กหญิงณัฐฤทัย สุวรรณไชยา 

เด็กหญิงอรวิภา ไชยมนตร ี
เด็กหญิงจิตสุนันท์ คงชาตร ี
เด็กหญิงพิฃญาภา พัดเพง็ 
เด็กหญิงจันทกานต์ ทองเถาะ 

เด็กหญิงรวินทร์นิภา เทพรักษา 
เด็กหญิงอภิญญา กองชาญ 
เด็กหญิงฐาณัชชา ไกรทอง 
เด็กหญิงปณิตา ค านึงผล 

เด็กหญิงชัชฎาภรณ ์พละส ุ
เด็กหญิงธัญพิชชา ภูปลืม้ 
เด็กชายภัทรพล หนูจัน 

๑๔ กิจกรรมการเล่านิทาน
คุณธรรม ระดับชั้น ช่วง
ชั้นที่ ๑ (ประถมศึกษาปี

ที่ ๑ - ๓) 

เด็กหญิงสิรินดา พากเพยีร ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

และสมาคมคณะ 
กรรมการประสานและ

ส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

รางวัลเกียรติบัตรระดับ
เหรียญทอง (ตัวแทน

จังหวัด) 

๑๕ กิจกรรมการเล่านิทาน
คุณธรรม ระดับชั้น ช่วง
ชั้นที่ ๒ (ประถมศึกษาปี

ที่ ๔ - ๖) 

เด็กหญิงศุภัชญา สุทธิบุตร ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

และสมาคมคณะ 
กรรมการประสานและ

ส่งเสริมการศกึษาเอกชน 
 
 

รางวัลเกียรติบัตรระดับ
เหรียญทอง (ตัวแทน

จังหวัด) 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา   ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 
 

๔๕ 
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR )  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ท่ี ชื่อกิจกรรม ชื่อ-สกุล ได้รับจาก รางวัลที่ได้รับ 
๑๖ 

 
กิจกรรมการประกวด
มารยาทไทย ระดับชั้น 

ช่วงชั้นที ่๑ 
(ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓) 

เด็กชายเอื้ออังกูร ถาแกว้ 
เด็กหญิงดวงอมร รักษาพงษ์ 

ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

และสมาคมคณะ 
กรรมการประสานและ

ส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

รางวัลเกียรติบัตรระดับ
เหรียญทอง 

๑๗ กิจกรรมการประกวด
มารยาทไทย ระดับชั้น 

ช่วงชั้นที ่๒ 
(ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖) 

เด็กชายศุภกฤต เกษเพชร
เด็กหญิงณัฐรพี แสงศรี 

ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

และสมาคมคณะ 
กรรมการประสานและ

ส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

รางวัลเกียรติบัตรระดับ
เหรียญทอง 

๑๘ กิจกรรมเรียงร้อยถ้อย
ความ (การเขียนเรื่อง

จากภาพ) ระดับชั้น ช่วง
ชั้นที่ ๑ (ประถมศึกษาปี

ที่ ๑ - ๓) 

เด็กหญิงชัญญานุช อยู่เจริญ ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

และสมาคมคณะ 
กรรมการประสานและ

ส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

รางวัลเกียรติบัตรระดับ
เหรียญทอง(ตัวแทน

จังหวัด) 

๑๙ กิจกรรมคัดลายมือ
ภาษาไทย ระดับชั้น ชว่ง
ชั้นที่ ๑ (ประถมศึกษาปี

ที่ ๑ - ๓) 

เด็กชายปวรรัตน์ สุขเกษม ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

และสมาคมคณะ 
กรรมการประสานและ

ส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

รางวัลเกียรติบัตรระดับ
เหรียญทอง 

๒๐ กิจกรรมท่องอาขยาน
ท านองเสนาะ ระดับชั้น 

ช่วงชั้นที่ ๑ 
(ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓) 

เด็กชายชยพล ทรงงาม ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

และสมาคมคณะ 
กรรมการประสานและ

ส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

รางวัลเกียรติบัตรระดับ
เหรียญทอง 

๒๑ กิจกรรมการแข่งขันขับ
ร้องเพลงพระราช นิพนธ์

หญิง ช่วงชั้นที่ ๒ 
(ประถมศึกษาปีที๔่-๖) 

เด็กหญิงชุติกาญจน ์เขียว
แฉล้ม 

ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

และสมาคมคณะ 
กรรมการประสานและ 

รางวัลเกียรติบัตรระดับ
เหรียญทอง 
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๔๖ 
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR )  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ท่ี ชื่อกิจกรรม ชื่อ-สกุล ได้รับจาก รางวัลที่ได้รับ 
ส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

๒๓ กิจกรรมการแข่งขันวาด
ภาพระบายส ีระดับชั้น 

ช่วงชั้นที่ ๒ 
(ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖) 

เด็กหญิงชุติมา สดีาค า ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

และสมาคมคณะ 
กรรมการประสานและ

ส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

รางวัลเกียรติบัตรระดับ
เหรียญทอง (ตัวแทน

จังหวัด) 

๒๔ กิจกรรมการแข่งขัน
Spelling Bee ระดับชั้น   

ช่วงชั้นที่ ๑ 
(ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓) 

เด็กชายวรีะณัฏฐ์ แจ่มจนัทร์ ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

และสมาคมคณะ 
กรรมการประสานและ

ส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

รางวัลเกียรติบัตรระดับ
เหรียญทอง 

๒๕ กิจกรรมการ แข่งขันพูด
ภาษาอังกฤษ 

(impromptu speech)
ระดับชั้น ช่วงชั้นที ่๒ 

(ประถมศึกษาปทีี่ ๔ - ๖) 

เด็กหญิงเกศินี ศรีสันต ์ ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

และสมาคมคณะ 
กรรมการประสานและ

ส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

รางวัลเกียรติบัตรระดับ
เหรียญทอง 

๒๖ กิจกรรมการแข่งขันเล่า
นิทาน(Story Telling) 
ระดับชั้น ช่วงชั้นที่ ๒ 
(ประถมศึกษาปีที๔่-๖) 

เด็กชายปกาศติ เสตะพันธุ์ ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

และสมาคมคณะ 
กรรมการประสานและ

ส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

รางวัลเกียรติบัตรระดับ
เหรียญทอง 

๒๗ กิจกรรมการแข่งขัน
Spelling Bee ระดับชั้น   

ช่วงชั้นที่ ๒ 
(ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖) 

เด็กหญิงพรพรรณ สินนอก ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

และสมาคมคณะ 
กรรมการประสานและ

ส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

รางวัลเกียรติบัตรระดับ
เหรียญทอง 

๒๘ กิจกรรมท่องอาขยาน
ท านองเสนาะ ระดับชั้น 

ช่วงชั้นที่ ๒ 

เด็กหญิงพิชภา ทองรตันะ ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

และสมาคมคณะ 

รางวัลเกียรติบัตรระดับ
เหรียญเงิน 
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๔๗ 
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR )  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ท่ี ชื่อกิจกรรม ชื่อ-สกุล ได้รับจาก รางวัลที่ได้รับ 
(ประถมศึกษาปีที่  ๔ - ๖) กรรมการประสานและ

ส่งเสริมการศกึษาเอกชน 
๒๙ กิจกรรมคัดลายมือสื่อ

ภาษาไทย ระดับชั้น 
ช่วงชั้นที่ ๒ 

(ประถมศึกษาปีที่ ๔-๖) 

เด็กหญิงกนกพร ศรวีิระ ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

และสมาคมคณะ 
กรรมการประสานและ

ส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

รางวัลเกียรติบัตรระดับ
เหรียญเงิน 

๓๐ กิจกรรมการแข่งขันคิด
เลขเร็วระดับชั้น 

ช่วงชั้นที่ ๑ 
(ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓) 

เด็กชายบรรณวิชญ์ บัวแพ ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

และสมาคมคณะ 
กรรมการประสานและ

ส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

รางวัลเกียรติบัตรระดับ
เหรียญเงิน 

๓๑ กิจกรรมการแข่งขันขับ
ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
หญิง  ช่วงชั้นที ่๒ 

(ประถมศึกษาปีที๔่-๖) 

เด็กหญิงณัฐณิชา เฉลยโฉม ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

และสมาคมคณะ 
กรรมการประสานและ

ส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

รางวัลเกียรติบัตรระดับ
เหรียญเงิน 

๓๒ กิจกรรมการแข่งขันวาด
ภาพระบายส ีระดับชั้น   

ช่วงชั้นที่ ๑ 
(ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓) 

เด็กหญิงวัทนวิภา พิมพาลัย ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

และสมาคมคณะ 
กรรมการประสานและ

ส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

รางวัลเกียรติบัตรระดับ
เหรียญเงิน 

๓๓ กิจกรรมเรียงร้อยถ้อย
ความ ช่วงชั้นที ่๒ 

(ประถมศึกษาปีที่ ๔-๖) 

เด็กหญิงชัชฎาภรณ ์ สรุาศร ี ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

และสมาคมคณะ 
กรรมการประสานและ

ส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

รางวัลเกียรติบัตรระดับ
เหรียญทองแดง 

๓๔ กิจกรรมการแข่งขัน
สร้างการต์ูนด้วย

เด็กชายกาญจน์ปพน 
พูลสวัสดิ์ 

ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

รางวัลเกียรติบัตรระดับ
เหรียญทองแดง 
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๔๘ 
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR )  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ท่ี ชื่อกิจกรรม ชื่อ-สกุล ได้รับจาก รางวัลที่ได้รับ 
โปรแกรมคอมพวิเตอร์
กราฟิก ช่วงชั้นที ่๑ 

เด็กชายอัฐษฎางค ์เสามว่ง และสมาคมคณะ 
กรรมการประสานและ

ส่งเสริมการศกึษาเอกชน 
๓๕ กิจกรรมการแข่งขันการ

ใชโ้ปรแกรมน าเสนอ
(Presentation) 

ช่วงชั้นที่ ๒ 

เด็กหญิงชนัสดาภรณ ์
ฉิมพัฒน์ 

เด็กหญิงพรพรรณ ปลีสวสัดิ์ 

ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

และสมาคม
คณะกรรมการประสาน
และส่งเสริมการศึกษา

เอกชน 

รางวัลเกียรติบัตรระดับ
เหรียญทองแดง 

๓๖ กิจกรรมตอบปัญหาสุข
ศึกษาและพลศึกษา 

ระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่  ๑ - ๖ 

เด็กหญิงณัฐกฤตา ศรีมงคล
เด็กหญิงวิลาสินีย ์อินตาพวง 

ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

และสมาคม
คณะกรรมการประสาน
และส่งเสริมการศึกษา

เอกชน 

รางวัลเกียรติบัตรระดับ
เหรียญทองแดง 

๓๗ กิจกรรมประกวด
โครงงานวิทยาสาสตร์
ประเภทสิ่งประดิษฐ์
ระดับชั้น ช่วงชั้นที่ ๒ 

เด็กชายทศเทพ ศรีสุข
เด็กหญิงภคพร ดนตรีเจริญ
เด็กหญิงญาดาวดี กุมภีพงษ์ 

ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

และสมาคมคณะ 
กรรมการประสานและ

ส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

รางวัลเกียรติบัตรระดับ
เหรียญทองแดง 

๓๘ กิจกรรมการแข่งขันพูด
ภาษาอังกฤษ 

(impromptu speech)
ระดับชั้น ช่วงชั้นที ่๑ 

เด็กหญิงทักษ์อักษร ปาทาน ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

และสมาคมคณะ 
กรรมการประสานและ

ส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

รางวัลเกียรติบัตรระดับ
ชมเชย 

๓๙ กิจกรรมการแข่งขัน
อัจฉริยภาพทาง

คณิตศาสตร ์ช่วงชั้นที ่๑ 
(ประถมศึกษาปีที ่๑-๓) 

เด็กชายรชัชานนท์ โมธรรม ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

และสมาคมคณะ 
กรรมการประสานและ

รางวัลเกียรติบัตรระดับ
เข้าร่วมแข่งขัน 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา   ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 
 

๔๙ 
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR )  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ท่ี ชื่อกิจกรรม ชื่อ-สกุล ได้รับจาก รางวัลที่ได้รับ 
ส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

๔๐ กิจกรรมการแข่งขัน
อัจฉริยภาพทาง

คณิตศาสตร ์ช่วงชั้นที ่๒ 
(ประถมศึกษาปีที๔่-๖) 

เด็กหญิงพรปวีณ์ ดูสัจธรรม ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

และสมาคมคณะ 
กรรมการประสานและ

ส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

รางวัลเกียรติบัตรระดับ
เข้าร่วมแข่งขัน 

๔๑ กิจกรรมการ แข่งขันคิด
เลขเร็ว ช่วงชั้นที ่๒ 

(ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖) 

เด็กชายคณินทร์ อยู่เกษม ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

และสมาคมคณะ 
กรรมการประสานและ

ส่งเสริมการศกึษาเอกชน 

รางวัลเกียรติบัตรระดับ
เข้าร่วมแข่งขัน 

การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สูส่ากล ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขึ้นพื้นฐาน 

๔๒ การสอบแข่งขันวิชา
วิทยาศาสตร์ ระดับ

ประถมศึกษา 

เด็กชายนนทพัฒน์ สวุรรณ
ก้อน 

เด็กชายชวนันท ์ จันทา 

ส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศึกษา

สระบุรี เขต ๑ 

รางวัลเหรียญทองแดง 

การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิง่ประดิษฐ์นักเรียนโรงเรยีนเอกชน ภาคกลาง ครัง้ที่ ๓ ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 

๔๓ กิจกรรมการปั้นดิน
น้ ามัน ระดับชั้นอนุบาล

ปีที่ ๑ - ๓ 

เด็กชายภูมิภัทร และศรภีา
เด็กชายบุญฤทธิ์ หน่อนาค า
เด็กหญิงวรกมล โล่ห์เงิน 

กระทรวงศึกษาธิการ รางวัลเกียรติบัตรระดับ
เหรียญทอง 

๔๔ กิจกรรมการเล่านิทาน
คุณธรรม ระดับชั้น 

ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

เด็กหญิงสิรินดา พากเพยีร กระทรวงศึกษาธิการ รางวัลเกียรติบัตรระดับ
เหรียญทอง 

๔๕ กิจกรรมการแข่งขันวาด
ภาพระบายส ีระดับชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

เด็กหญิงชุติมา สดีาค า กระทรวงศึกษาธิการ รางวัลเกียรติบัตรระดับ
เหรียญทอง 

๔๖ กิจกรรมการเล่านิทาน
คุณธรรมระดับชั้น 

เด็กหญิงศุภัชญา สุทธิบุตร กระทรวงศึกษาธิการ รางวัลเกียรติบัตรระดับ
เหรียญเงิน 
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๕๐ 
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR )  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ท่ี ชื่อกิจกรรม ชื่อ-สกุล ได้รับจาก รางวัลที่ได้รับ 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

๔๓ กิจกรรมเรียงร้อยถ้อย
ความ (การเขียนเรื่อง
จากภาพ) ระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

เด็กหญิงชัญญานุช อยู่เจริญ กระทรวงศึกษาธิการ รางวัลเกียรติบัตรระดับ
ชมเชย 

๔๔ กิจกรรมการแข่งขัน
Spelling Bee ระดับชั้น 
(ประถมศึกษาปีที่ ๑-๓) 

เด็กชายวรีะณัฏฐ์ แจ่มจนัทร์ กระทรวงศึกษาธิการ รางวัลเกียรติบัตรระดับ
เข้าร่วมแข่งขัน 

๔๕ กิจกรรมแข่งขันคิดเลข
เร็วระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

เด็กชายบรรณวิชญ์ บัวแพ กระทรวงศึกษาธิการ รางวัลเกียรติบัตรระดับ
เข้าร่วมแข่งขัน 

การแข่งขันกีฬาอ าเภอเสาไห้ "เสาไห้เกมส์" ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๔๖ การแข่งขันกีฬาฟตุซอล 
รุ่นอายุไม่เกิน ๑๐ ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 

เด็กชายวชิรพัฒน์  นามสิมมา กลุ่มโรงเรียนอ าเภอ 
เสาไห ้ส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี 

เขต ๑ 
 
 
 
 
 

 

รางวัลชนะเลิศ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เด็กชายสุริยะ  หาญลือ 
เด็กชายภัทรบดินทร์  อาศัยบุญ 
เด็กชายสุทธิรักษ์  มาลัยอินทร์ 

เด็กชายวรวุฒ ิ ประคองจิตร ์
เด็กชายวรากรณ ์ อุ่นจิต 
เด็กชายอารักษ ์ พึ่งวงษ ์
เด็กชายนภัทร  ราชวงษ ์
เด็กชายเต็มวศิน  ใจเรือน 
เด็กชายกาญจน์ปพน พูลสวัสดิ์ 

เด็กชายวรัญญ ู รูแปง 

๔๗ การแข่งขันกีฬาฟตุบอล
รุ่นอายุไม่เกิน ๑๐ ปี 

 
 
 

 

เด็กชายธนากร  นุชมิตร กลุ่มโรงเรียนอ าเภอ 
เสาไหส้ านักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศึกษา

สระบุรี เขต ๑ 
 

 

รางวัลชนะเลิศ 
 
 
 
 
 

เด็กชายธนาวุฒ ิ สุปินตา 
เด็กชายพชรพงศ ์  ทองรัตนะ 

เด็กชายนภัทร  ราชวงษ ์
เด็กชายพชัรดนัย  วงศาเทศ 
เด็กชายชินโชต ิ  ศราวฒุิ 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา   ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 
 

๕๑ 
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR )  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ท่ี ชื่อกิจกรรม ชื่อ-สกุล ได้รับจาก รางวัลที่ได้รับ 
การแข่งขันกรีฑาอ าเสาไห้ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๔๘ ขว้างลูกเทนนิส  หญิง
รุ่นอายุไม่เกิน ๖ ปี 

เด็กหญิงกชพร  สุขวิเศษ กลุ่มโรงเรียนอ าเภอ 
เสาไห ้ส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถม 
ศึกษาสระบุร ีเขต ๑ 

รางวัลชนะเลิศ 

๔๙ วิ่ง ๔๐ เมตร ชาย 
รุ่นอายุไม่เกิน ๖ ปี 

เด็กชายภัทรพล   หนูจัน กลุ่มโรงเรียนอ าเภอ 
เสาไห ้ส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถม 
ศึกษาสระบุร ีเขต ๑ 

รางวัลชนะเลิศ 

๕๐ วิ่ง ๔๐ เมตร หญิง 
รุ่นอายุไม่เกิน ๖ ปี 

เด็กหญิงจันทกานต์   ทองเถาะ กลุ่มโรงเรียนอ าเภอ 
เสาไหส้ านักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศึกษา

สระบุรี เขต ๑ 

รางวัลชนะเลิศ 

๕๑ วิ่ง ๖๐ เมตร   หญิง 
รุ่นอายุไม่เกิน ๘ ปี 

เด็กหญิงกานต์ธิดา  ฉายากุล กลุ่มโรงเรียนอ าเภอ 
เสาไหส้ านักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศึกษา

สระบุรี เขต ๑ 

รางวัลชนะเลิศ 

๕๒ วิ่ง ๘๐ เมตร  ชาย 
รุ่นอายุไม่เกิน ๘ ปี 

เด็กชายปุญญาพัฒน์  แสงทอง กลุ่มโรงเรียนอ าเภอ 
เสาไหส้ านักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศึกษา

สระบุรี เขต ๑ 

รางวัลชนะเลิศ 

๕๓ วิ่ง ๖๐ เมตร  ชาย 
รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี 

เด็กชายวุฒิชัย  เฉยสุดใจ กลุ่มโรงเรียนอ าเภอ 
เสาไหส้ านักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศึกษา

สระบุรี เขต ๑ 

รางวัลชนะเลิศ 

๕๔ วิ่ง ๘๐ เมตร  หญิง 
รุ่นอายุไม่เกิน ๑๐ ปี 

เด็กหญิงณิชชา  แก้วแสน กลุ่มโรงเรียนอ าเภอ 
เสาไหส้ านักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศึกษา

สระบุรี เขต ๑ 

รางวัลชนะเลิศ 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา   ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 
 

๕๒ 
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR )  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ท่ี ชื่อกิจกรรม ชื่อ-สกุล ได้รับจาก รางวัลที่ได้รับ 
๕๕ วิ่ง ๑๐๐ เมตร  หญิงรุ่น

อายุไม่เกิน ๑๐ ปี 
เด็กหญิงวิลาสิน ี อินตาพวง กลุ่มโรงเรียนอ าเภอ 

เสาไหส้ านักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศึกษา

สระบุรี เขต ๑ 

รางวัลชนะเลิศ 

๕๖ ยืนกระโดดไกล ชาย 
รุ่นอายุไม่เกิน ๖ ปี 

เด็กชายวิสรณ์ศิลป ์ พันธุ์วงษ ์ กลุ่มโรงเรียนอ าเภอ 
เสาไหส้ านักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศึกษา

สระบุรี เขต ๑ 

รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ ๑ 

๕๗ วิ่ง ๖๐ เมตร ชาย 
รุ่นอายุไม่เกิน ๖ ปี 

เด็กชายบุญฤทธิ์   หน่อนาค า กลุ่มโรงเรียนอ าเภอ 
เสาไหส้ านักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศึกษา

สระบุรี เขต ๑ 

รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ ๑ 

๕๘ วิ่ง ๖๐ เมตร หญิง 
รุ่นอายุไม่เกิน ๖ ปี 

เด็กหญิงอภิชญา เมโกเอล 
เอ็มวอม 

กลุ่มโรงเรียนอ าเภอ 
เสาไหส้ านักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศึกษา

สระบุรี เขต ๑ 

รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ ๑ 

๕๙ วิ่ง ๘๐ เมตร ๑๐ ปี ชาย
รุ่นอายุไม่เกิน ๑๐ ปี 

เด็กชายเต็มวศิน  ใจเรือน กลุ่มโรงเรียนอ าเภอ 
เสาไหส้ านักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศึกษา

สระบุรี เขต ๑ 

รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ ๑ 

๖๐ วิ่ง ๑๐๐ เมตร ชาย 
รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี 

เด็กชายนนทพัฒน์  สุริยาบุตร กลุ่มโรงเรียนอ าเภอ 
เสาไหส้ านักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศึกษา

สระบุรี เขต ๑ 

รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ ๑ 

๖๑ ขว้างลูกเทนนิส  หญิง
รุ่นอายุไม่เกิน ๘ ปี 

เด็กหญิงภัทรมน  คุณสวาสดิ ์ กลุ่มโรงเรียนอ าเภอ 
เสาไหส้ านักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศึกษา

สระบุรี เขต ๑ 
 

รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ๒ 



 

โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา   ต าบลเสาไห้  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 
 

๕๓ 
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR )  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ท่ี ชื่อกิจกรรม ชื่อ-สกุล ได้รับจาก รางวัลที่ได้รับ 
๖๒ ยืนกระโดดไกล  ชาย 

รุ่นอายุไม่เกิน ๘ ปี 

เด็กชายกาญจน์ปพน  พูลสวัสดิ์ กลุ่มโรงเรียนอ าเภอ 
เสาไหส้ านักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศึกษา

สระบุรี เขต ๑ 

รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ๒ 

๖๓ ยืนกระโดดไกล  ชาย 
รุ่นอายุไม่เกิน ๑๐ ปี 

เด็กชายวรัญญ ู รูแปง กลุ่มโรงเรียนอ าเภอ 
เสาไหส้ านักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศึกษา

สระบุรี เขต ๑ 

รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ ๒ 

๖๔ ยืนกระโดดไกล  หญิง 
รุ่นอายุไม่เกิน ๑๐ ปี 

เด็กหญิงศุภัชญา  สุทธิบตุร กลุ่มโรงเรียนอ าเภอ 
เสาไหส้ านักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศึกษา

สระบุรี เขต ๑ 

รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ ๒ 

๖๕ วิ่ง ๑๐๐ เมตร ๑๐ ปี 
ชาย รุ่นอายุไม่เกิน  

๑๐ ปี 

เด็กชายวรัญญ ู รูแปง กลุ่มโรงเรียนอ าเภอ 
เสาไหส้ านักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศึกษา

สระบุรี เขต ๑ 

รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ ๒ 

๖๖ วิ่ง ๖๐ เมตร ๑๒ ปี 
หญิง รุ่นอายุไม่เกิน  

๑๒ ปี 

เด็กหญิงอุรัสยา  สงนางรอง กลุ่มโรงเรียนอ าเภอ 
เสาไหส้ านักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศึกษา

สระบุรี เขต ๑ 

รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ ๒ 

 



 
ประกาศโรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา 

เรื่อง  ให้ใชม้าตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

****************************************** 
 
  โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง ที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทย         
ในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก          
ของทุกระดับ ก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เมื่อวันที่ ๖
สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกัน จึงให้ยกเลิกประกาศ
โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
มาตรา ๙ (๓) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่ส าคัญข้อหนึ่ง คือ มีการ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท และมาตรา ๔๘               
ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกัน
คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเน่ือง  โดยมีการจัดท ารายงาน
ประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

  ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙ (๓) มาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน         
และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประกอบกับมติคณะกรรมการการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน         
โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยาในการประชุม ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๑ เมื่อวันที่  ๑๙  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑  
โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้เป็นหลักในการ
เทียบเคียงส าหรับการส่งเสริมและก ากับดูแลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบ การประเมินผล และการ
ประกันคุณภาพทางการศึกษา  

    ประกาศ  ณ  วันที่  วันที่  ๑๙  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 

                                                   
 
 

( นางสุพรรณนิการ์   บญุเกื้อ ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนอนบุาลบุญเกื้อวิทยา 



 
 
 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑  มีจ านวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่ 
  มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานที่  ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่  ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

แต่ละมาตรฐาน มีรายละเอียด ดังนี ้
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑) ความสามารถในการอา่น การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  

ตามเกณฑ์ของแต่ละดับชัน้ 
๒) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมวีิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น และแก้ปัญหา 
๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๔) ความกา้วหน้าทางการเรียนตามหลักสตูรสถานศึกษา 
๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนและพัฒนาการจากผลการสอบวดัระดับชาติ 
๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน 
๗) ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

 
๑.๒   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

๑) การมีคณุลักษณะที่ด ี มีวินัย  สุภาพอ่อนน้อม  ซื่อสัตย์  พอเพียง  และมีความ
กตัญญ ู

๒) ความภูมิใจในความเป็นไทยและวัฒนธรรมทอ้งถิ่นไทยวน 
๓) การยอมรับที่จะอยู่รว่มกันบนความแตกตา่งและหลากหลาย 
๔) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

 
มาตรฐานที่  ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชดัเจน 
๒. การวางแผนพัฒนาคณุภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษาในรูปแบบ PDCA 
๓. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก

กลุ่มเป้าหมาย  
๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชพี 
๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ 
๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 



มาตรฐานที่  ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชวีิตได้  
๒. ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรยีน 
๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 



 

 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 
เรื่อง ก าหนดคา่เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

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

 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑  ประกอบกับมีนโยบายให้
ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกทุกระดับก่อนจะมีการประเมิน
คุณภาพในรอบต่อไป   ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย  
ระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน  และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา  ฉบับลงวันที่  ๖   สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑   โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยาจึงได้มีการ
ปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๑  จากการมีส่วน
ร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกัน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน การประเมิน
คุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ในการประชุม ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๑ เมื่อวันที่  ๑๙  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา มีคุณภาพและ
มาตรฐาน จึงก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  

  ประกาศ ณ วันที่  ๑๙  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 
                                                   
 
 

( นางสุพรรณนิการ์   บญุเกื้อ ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนอนบุาลบุญเกื้อวิทยา 

 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
............................................................. 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ประเด็น

การพิจารณา 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ระดับดเีลิศ 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

๑) ความสามารถในการอา่น การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  
ตามเกณฑ์ของแต่ละดับชัน้ 

ร้อยละ ๘๕ ไดร้ะดับดีข้ึนไป 

๒) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมวีิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคดิเห็น และแก้ปัญหา 

ร้อยละ ๘๕ ไดร้ะดับดีข้ึนไป 

๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร้อยละ ๘๕ ไดร้ะดับดีข้ึนไป 
๔) ความกา้วหน้าทางการเรียนตามหลักสตูรสถานศึกษา ร้อยละ ๘๕ ไดร้ะดับดีข้ึนไป 
๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนและพัฒนาการจากผลการสอบวดัระดับชาติ ร้อยละ ๘๐ ไดร้ะดับดีข้ึนไป 
๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน ร้อยละ ๘๕ ไดร้ะดับดีข้ึนไป 
๗) ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ร้อยละ ๘๐ ไดร้ะดับดีข้ึนไป 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
๑) การมีคณุลักษณะที่ด ี มีวินัย  สุภาพอ่อนน้อม  ซื่อสัตย์  พอเพียง  และมี

ความกตัญญ ู
ร้อยละ ๘๕ ไดร้ะดับดีข้ึนไป 

๒) ความภูมิใจในความเป็นไทยและวัฒนธรรมทอ้งถิ่นไทยวน ร้อยละ ๘๕ ไดร้ะดับดีข้ึนไป 
๓) การยอมรับที่จะอยู่รว่มกันบนความแตกตา่งและหลากหลาย ร้อยละ ๘๕ ไดร้ะดับดีข้ึนไป 
๔) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ร้อยละ ๘๕ ไดร้ะดับดีข้ึนไป 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับยอดเย่ียม 
๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชดัเจน ร้อยละ ๙๐ ไดร้ะดับดีข้ึนไป 
๒. การวางแผนพัฒนาคณุภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษาในรูปแบบ 

PDCA 
ร้อยละ ๙๐ ไดร้ะดับดีข้ึนไป 

๓. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  

ร้อยละ ๙๐ ไดร้ะดับดีข้ึนไป 

๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชพี ร้อยละ ๙๐ ไดร้ะดับดีข้ึนไป 
๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อยา่งมี

คุณภาพ 
ร้อยละ ๙๐ ไดร้ะดับดีข้ึนไป 



มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ประเด็น

การพิจารณา 

๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู ้

ร้อยละ ๙๐ ไดร้ะดับดีข้ึนไป 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับดเีลิศ 
๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ในชวีิตได้  
ร้อยละ ๘๕ ไดร้ะดับดีข้ึนไป 

๒. ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ร้อยละ ๘๕ ไดร้ะดับดีข้ึนไป 
๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ ๘๕ ไดร้ะดับดีข้ึนไป 
๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรยีน ร้อยละ ๘๕ ไดร้ะดับดีข้ึนไป 
๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง

การจดัการเรียนรู ้
ร้อยละ ๘๕ ไดร้ะดับดีข้ึนไป 

สรุป ระดับดีเลิศ 
 

 

  
การก าหนดค่าเป้าหมาย 

 
 ๑. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆ ที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
 ๒. การก าหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ ๕ ระดับ เพื่อให้
สอดคล้องกับการประเมิน ดังนี้ 

  ผลการประเมิน ๙๐.๐๐ –๑๐๐ ระดับ ๕ ยอดเย่ียม  
  ผลการประเมิน ๗๕.๐๐ –๘๙.๙๙ ระดับ ๔ ดีเลิศ  
  ผลการประเมิน ๖๐.๐๐ –๗๔.๙๙ ระดับ ๓ ดี 
  ผลการประเมิน ๕๐.๐๐ –๕๙.๙๙ ระดับ ๒ ปานกลาง 
  ผลการประเมิน ๐.๐๐ –๔๙.๙๙ ระดับ ๑ ก าลังพัฒนา 
 ๓. การก าหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะก าหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือ 

เป็น ร้อยละ ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 



 
 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 
เรื่อง   การก าหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมายการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน 

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

  เพื่อให้การพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อ
วิทยา  จึงได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนและค่าเป้าหมายปีการศึกษา  ๒๕๖๑           
ไว้ดังต่อไปนี้ 
 

มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
สรุป ระดับดีเลิศ 

 
 
 

ประกาศ ณ วันที ่ ๑๙   พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 

 
 

          ( นางสุพรรณนกิาร ์  บุญเกื้อ ) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 

 
 
หมายเหตุ  ค่าเป้าหมายให้ก าหนดเป็นรายมาตรฐาน โดยก าหนดเป็นระดับคุณภาพ  ๕  ระดับ  คือ  
   ยอดเย่ียม  ดีเลิศ  ด ี ปานกลาง  และก าลังพัฒนา 
 
 
 



 
 

หนังสือให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 

................................................................................................................................................. 
 
   ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒   
เมื่อวันที่  ๑๘  เดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๒   ได้ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ปีการศึกษา พ.ศ.  ๒๕๖๑  ทั้งนี้ ให้โรงเรียนน าข้อมูลที่ได้จากการประเมินไปพัฒนาคุณภาพ             
การจัดการศึกษา และเผยแพร่ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 
 

 

                                                                               ลงชือ่ 

                           ( นายถาวร   บุญเกื้อ ) 

               ผูร้ับใบอนุญาต / ผู้จัดการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



สรุปผลการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสาม 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนอนุบาลบญุเกื้อวิทยา 
 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ระดับการศึกษาประถมศึกษา 
น้้าหนัก

(คะแนน) 
คะแนน 

ที่ได ้
ระดับ

คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐาน    

ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๑๐.๐๐ ๙.๙๒ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๘๔ ดีมาก 
ตัวบงชี้ที่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ๑๐.๐๐ ๙.๗๓ ดีมาก 
ตัวบงชี้ที่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น ๑๐.๐๐ ๙.๗๐ ดีมาก 
ตัวบงชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๑๑.๖๑ พอใช ้
ตัวบงชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น  
              ส าคัญ 

๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา 
              สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา 
              และต้นสังกัด 

๕.๐๐ ๔.๘๑ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลกัษณ ์    

ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน / วิสัยทัศน์ 
พันธกิจและวตัถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจดุเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น    
                 เอกลักษณข์องสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการสง่เสริม    

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพือ่ส่งเสริมบทบาทของ 
                 สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับ
แนวทางการปฏิรูปการศกึษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๙๐.๖๑ ดีมาก 



                                                                                              

                                                                                                       

                                                                                                              

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 

                      สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา           ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

 
จุดเด่น 
 ด้านผลการจัดการศึกษา 
 ผู้เรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง เป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียนรู้จักบ าเพ็ญประโยชน์และ
เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อื่นทั้งในและนอกสถานศึกษา  ไม่มีปัญหาเรื่องการปกครอง  รู้จักดูแล
ตนเองปลอดจากปัญหาทางเพศ  ยาเสพติดและสิ่งมอมเมา  เนื่องจากผู้เรียนได้รั บการส่งเสริมให้มีสุขภาพ
ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง  มีสุขภาพจิตที่ดี  มีสุนทรียภาพ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความใฝ่รู้  ใฝ่เรียน                  
อย่างต่อเน่ือง  สามารถพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา  วิสัยทัศน์   
 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้  ความสามารถในการบริหารงานตามภารกิจของสถานศึกษา               
ในระดับประถมศึกษาครอบคลุมงานทั้ง ๔ งานได้แก่  ด้านงานวิชาการ  ด้านงานงบประมาณ  ด้านบริหารงาน
บุคคล และด้านการบริหารทั่วไป  มีคณะกรรมการอ านวยการโรงเรียนและคณะกรรมการบริหารโรงเรียน              
ที่เข้มแข็งมีความรู้ความสามารถจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา  สะอาด  สวยงาม  และ            
ถูกสุขลักษณะ เน่ืองจากผู้บริหารให้ความส าคัญในการพัฒนาอาคารสถานที่  วิชาการ  บุคลากร  และผู้เรียน 
 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 
 ครูได้รับการพัฒนาในวิชาที่สอนโดยเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า ๒๐ ชั่วโมง/ปี  มีการประเมิน
แผนการจัดการเรียนรู้  ประเมินการจัดการเรียนรู้  การประเมินแบบวัด  แบบทดสอบทุกภาคเรียน  ส่วนใหญ่ 
สามารถจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญครบทั้ง ๘ ข้อ 
 ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายใน ๑๕ มาตรฐานของการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ
ประถมศึกษา  มีการประเมินตนเองทุกปีอย่างต่อเนื่อง  ได้รับการประเมินจากหน่วยงานต้นสังกัดและจัดท า
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและต่อสาธารณชน 
 
 
 
 
 



จุดที่ควรพัฒนา 
 ด้านผลการจัดการศึกษา 
 ผู้เรียนต้องพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติ(O-NET) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  เนื่องจากมีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพต้องปรับปรุงและกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย  และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพพอใช้ 
 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีโครงสร้างการบริหารงานทั้ง ๔ งาน  ควรเปิดโอกาสให้คณะกรรมการ
อ านวยการโรงเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้มากขึ้น  เช่นเข้าร่วมก าหนดโครงการ/กิจกรรมตาม
มาตรฐานการศึกษา 
 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 
 ครูควรพัฒนาวิธีสอน/เทคนิค  ให้มีความหลากหลาย  เช่น  การปฏิบัติจริง  การท าโครงงาน  การ
ส ารวจการให้ใบงาน  ใบความรู้และการใช้อินเทอร์เน็ตสืบค้นข้อมูล  และมีการเก็บชิ้นงานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในควรจัดให้มีการประชุมและบันทึกรายงานการ
พัฒนาการประกันคุณภาพภายในสม่ าเสมออย่างต่อเนื่อง  โดยยึดกรอบการประกันคุณภาพภายในตาม
กฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงวา่ด้วยระบบ หลักเกณฑ ์และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๑. ด้านผลการจัดการศกึษา 
 ผู้เรียนควรได้รับการฝึกทักษะการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  เช่น  การท าโครงงาน การให้ใบความรู้  ใบงาน  การใช้อินเทอร์เน็ตสืบค้นข้อมูล  
การสอนซ่อมเสริมสม่ าเสมอ  และควรให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการฟัง การอ่าน การพูด กับเจ้าของภาษา  และท า
แบบฝึกหัดให้มากเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
 ๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้คณะกรรมการอ านวยการโรงเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้มากขึ้น 
 ๓. ด้านการจัดการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 
 ครูควรได้รับการพัฒนาวิธีสอน/เทคนิคการสอนให้หลากหลายยิ่งขึ้น  เช่น  การท าโครงงาน  การ
ให้ใบความรู้  ใบงาน  การใช้อินเทอร์เน็ตสืบค้นข้อมูล  ให้ครอบคลุมตามหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตร
สถานศึกษา  ด้านภาษาต่างประเทศ  ควรเน้นการฝึกทักษะการฟัง  การพูด  การอ่าน  การเขียน  จากเจ้าของ
ภาษา  เพื่อฝึกทักษะให้มากยิ่งข้ึน  และควรบันทึกหลังสอนเป็นหลักฐานให้เด่นชัดเพื่อแก้ไขปรับปรุงการเรียน
การสอนการศึกษา  ค้นคว้างานวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
 









คณะผู้จัดท ำ 

๑. นายถาวร  บุญเกื้อ    ประธานกรรมการ 

๒. นางสุพรรณนิการ์  บุญเกื้อ    รองประธานกรรมการ 

๓. นายหรรษธร  บุญเกื้อ    กรรมการ 

๔. นางสาวกรกนก  บัวศิลา    กรรมการ 

๕. นายต่อศักดิ ์  เทศแก่น    กรรมการ 

๖. นางวัชรวีรรณ   แสงทอง    กรรมการ 

๗. นางเพิ่มสุข  รุยาพร    กรรมการ 

๘. นางสาวญาณิศา  วิเศษศร ี   กรรมการ 

๙. นางสุภาภรณ ์  ใจห้าว    กรรมการ 

๑๐.  นางลาวัณย ์  แสงภักดี   กรรมการ 

๑๑.  นางสาวยุพา  กอเงินกลาง   กรรมการ 

๑๒.  นางสาวนันทพร  ครองบุญ   กรรมการ 

๑๓.  นายเปรม  ร้อยต๊ะ    กรรมการ 

๑๔.  นางพรีญา  ชูแสง    กรรมการ 

๑๕.  นายเรืองศักดิ ์  ทีคะ    กรรมการ 

๑๖.  นางสาวฐิตริัตน ์  วงษ์นิล    กรรมการ 

๑๗.  นางสาวสุรรีัตน ์  อินทรักษ ์   กรรมการ 

๑๘.  นางสาวชนัฎดา  แย้มวาจา   กรรมการ 

๑๙.  นางสาวปทิตตา  เทศแก่น    กรรมการ 

๒๐.  นางสาวกัลยาณ ี สีม่วง    กรรมการ 

๒๑.  นางสาวพรรณกร เทศนา    กรรมการ 

๒๒.  นางสาววัชราภรณ ์ พลอามาตย ์   กรรมการ 

๒๓.  นางสาววันวิสาข์  รักษาควร   กรรมการ 

๒๔.  นางปิยะวรรณ  ศิริพัฒน ์   กรรมการ 

๒๕.  นางสาวสินีนาฏ  ชูอิน    กรรมการ 

๒๖.  นางสาวสุพิชชา  ยอดสุวรรณ   กรรมการ 

๒๗.  นางสาววิชชดุา  นวลทอง   กรรมการ 



๒๘.  นางสาวอภิญญา  เรือนอินทร์   กรรมการ 

๒๙.  นางสาวฉัตรนภา สุเกตุ    กรรมการ 

๓๐.  นางสาวฐิตา  สมพร    กรรมการ 

๓๑.  นางสาววัลภา  ไชยโคตร   กรรมการ 

๓๒.  นางสาวนิชาพร  ไพรอุบล    กรรมการ 

๓๓.  นางสาวรัญชดิา  มูลประถม   กรรมการและเลขานุการ 

๓๔.  นางสาวนวพร  จันทวงษ ์   กรรมการและเลขานุการ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


