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คำนำ 
 

  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปการศึกษา 2561 ของโรงเรียนวัดบอพระอินทร ฉบับนี้ 
จัดทำขึ้นตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ขอ 3 ระบุใหสถานศึกษาจัดทำรายงาน
ผลการประเมินตนเอง ใหแกหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเปนประจำทุกป เพื่อ
รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่สะทอนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งเปนผลสำเร็จ
จากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาในระดับปฐมวัย 3 มาตรฐาน ไดแก มาตรฐาน 
คุณภาพเด็ก มาตรฐานกระบวนการบริหารและการจัดการ และ มาตรฐานการจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปน
สำคัญ และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 มาตรฐาน ไดแก มาตรฐานคุณภาพของผูเรียน มาตรฐานกระบวนการ
บริหารและการจัดการ และมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ เพื่อนำเสนอรายงานผล
การจัดการศึกษาในรอบปที่ผานมาตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ ตลอดจนเผยแพรตอ
สาธารณชนไดรับทราบ และเตรียมความพรอมในการประเมินภายนอก โดยสำนักงานรับรองมาตรฐาน
การศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ตอไป 
  ขอขอบคุณคณะครู ผูปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผูที่มีสวน
เกี่ยวของทุกฝายที่มีสวนรวมในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปการศึกษา 2561 ฉบับนี้ 
คณะผูจัดทำหวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารรายงานฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอการนำไปใชในการพัฒนา คุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนวัดบอพระอินทร ในปการศึกษา 2562 ตอไป  
 
 
 

(นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร) 
ผูอำนวยการโรงเรียนวัดบอพระอินทร 

1 พฤษภาคม 2562 
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บันทึกการพิจารณาใหความเห็นชอบเอกสาร 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปการศึกษา 2561 

โรงเรียนวัดบอพระอินทร 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 

............................................. 
  มติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบอพระอินทร เมื่อวันที่ 22 
พฤษภาคม 2562 ไดพิจารณา ใหความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปการศึกษา 
2561 ดวยมติเปนเอกฉันท ใชรายงานตอหนวยงานตนสังกัดและสาธารณชนได 
 

 
 

(ลงชื่อ) ................................................................ 
(นายสำเนาว  อภิพงษ) 

ประธานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน โรงเรียนวัดบอพระอินทร 
 
 

 
(ลงชื่อ) ................................................................ 

(นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร) 
ผูอำนวยการโรงเรียนวัดบอพระอินทร 
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สวนที่ 1   
ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
1. ขอมูลทั่วไป 
 ชื่อสถานศึกษา: โรงเรียนวัดบอพระอินทร 
 ที่อยู: เลขที่ -    หมูที่ 7   บานบอพระอินทร     ตำบลสรางโศก     อำเภอบานหมอ    จังหวัดสระบุรี  
รหัสไปรษณีย 18130 
 สังกัด: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 
 โทรศัพท:  - โทรสาร : - E-Mail :  borpra-inschool@hotmail.com 
 เปดสอน: ระดับชั้นอนุบาลปที่ 2  ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
 
2. ขอมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 2.1  จำนวนบุคลากร 
 

บุคลากร ผูบริหาร ขาราชการครู 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจาง 
เจาหนาที่

อื่น ๆ 
รวมทั้งหมด 

จำนวน 1 5 - 1 3 10 

 
 2.2  วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

 
 
 2.3  สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 
 

สาขาวิชา จำนวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 
ในแตละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห) 

1. บริหารการศึกษา 1 - 
2. ภาษาไทย 1 30 
3. คณติศาสตร 1 30 

4. ภาษาอังกฤษ 1 30 

5. ประถมศึกษา 1 30 

6. ปฐมวัย 1 30 

7. วิทยาการคอมพิวเตอร 1 30 

รวม 7  

ต่ํากวาปริญญาตรี
20%

ปริญญา
ตรี

50%

ปริญญาโท
30%

ปริญญา
เอก
0%

วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร

ต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
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3.  ขอมูลนักเรียน 
 จำนวนนักเรียน  ปการศึกษา  2561 รวม 99 คน  
 

ระดับชั้นเรียน จำนวนหอง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยตอหอง 
ชาย หญิง 

อ.2 1 8 8 16 1:16 
อ.3  1 9 4 13 1:13 
รวม 2 17 12 29  
ป.1 1 4 6 10 1:10 

ป.2 1 9 4 13 1:13 

ป.3 1 9 5 14 1:14 

ป.4 1 7 5 12 1:12 

ป.5 1 4 5 9 1:9 

ป.6 1 8 4 12 1:12 
รวม 6 41 29 70  

รวมทั้งหมด 8 58 41 99  
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14

14

11

10

16

13

0 5 10 15 20

อนุบาล 2

อนุบาล 3

เปรียบเทียบจํานวนนักเรียนระดับอนุบาล ยอนหลัง 4 ป
 ปการศึกษา 2558-2561

ป กศ. 2561 ป กศ. 2560 ป กศ. 2569 ป กศ. 2558
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4.  ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
 4.1 ระดับปฐมวัย 
 รอยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินพัฒนาการแตละดานในระดับ 3 ขึ้นไป 
 

ระดับชั้น จำนวนเต็ม 
ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนดาน ครบทั้ง 4 

ดาน 
รางกาย 

อารมณ 
จิตใจ สังคม สติปญญา 

อ.2 16 15 16 16 14 14 
อ.3 13 12 13 13 12 12 
รวม 29 27 29 29 26 26 

รอยละ 100 93.10 100.00 100.00 89.66 89.66 
 
 
 

14

9

12

9

8

7

15

14

11

12

19

9

13

15

13

10

12

20

10

13

14

12

9

12

0 5 10 15 20 25

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

เปรียบเทียบจํานวนนักเรียนระดับประถม ยอนหลัง 4 ป
ปการศึกษา 2558-2561

ป กศ. 2561 ป กศ. 2560 ป กศ. 2569 ป กศ. 2558
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 4.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  1)  รอยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนแตละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึง  ระดับชั้นประถมศึกษาปที่  6 ปการศึกษา  2561 
 

 
 
  2)  รอยละของนักเรียนที่มผีลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน ในระดับดีขึ้นไป 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ปการศึกษา  2561 
 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

รอยละ 
ไมผาน ผาน ดี ดีเยี่ยม 

ป.1 10 0 3 6 1 7 70.00 
ป.2 13 0 5 4 4 8 61.54 
ป.3 14 0 2 6 6 12 85.71 
ป.4 12 0 2 2 8 10 83.33 
ป.5 9 0 0 0 9 9 100.00 
ป.6 12 0 1 7 4 11 91.67 

รวม 70 0 13 25 32 57 81.43 

  

80.00

71.43

71.43

70.00

65.71

52.86

90.00

91.43

91.43

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00

ภาษาไทย

คณิตศาสตร

วิทยาศาสตร

สังคมศึกษาฯ

ประวัติศาสตร

ภาษาอังกฤษ

สุขศึกษาฯ

ศิลปะ

การงานอาชีพฯ

รอยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละรายวิชาในระดับ 
3 ขึ้นไป ปการศึกษา 2561

รอยละ
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  3)  รอยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคในระดับดีขึ้นไป 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ปการศึกษา  2561 
 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

รอยละ 
ไมผาน ผาน ดี ดีเยี่ยม 

ป.1 10 0 0 10 0 10 100.00 
ป.2 13 0 0 2 11 13 100.00 
ป.3 14 0 0 0 14 14 100.00 
ป.4 12 0 0 0 12 12 100.00 
ป.5 9 0 0 0 9 9 100.00 
ป.6 12 0 0 0 12 12 100.00 
รวม 70 0 0 12 58 70 100.00 

 
  4)  รอยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช 2551 ปการศึกษา 2561 ของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในระดับผานขึ้นไป 
 

สมรรถนะสำคัญ 
ผลการประเมิน ระดับ

ผาน 
ขึ้นไป 

รอยละ 

ไมผาน ผาน ดี 
ดี

เยี่ยม 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 0 0 0 12 12 100 
2. ความสามารถในการคิด 0 0 8 4 12 100 
3. ความสามารถในการแกปญหา 0 0 8 4 12 100 
4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 0 0 0 12 12 100 
5. ความสามารถในการใชเทคโนโลย ี 0 0 0 12 12 100 

รวม 0 0 16 44 60 100 
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5.  ผลการประเมินทดสอบความสามารถดานการอานออกของผูเรียน (RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
 5.1  ผลการประเมินทดสอบความสามารถดานการอานออกของผูเรียน (RT)  ปการศึกษา 2561 
 

 
 
 5.2  การเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถดานการอานออกของผูเรียน (RT) 
ปการศึกษา 2560 – 2561 
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ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นท่ี ระดับสพฐ. ระดับประเทศ

คะแนนเฉลี่ยรอยละผลการประเมินความสามารถดานการอานออกของผูเรียน 
(RT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2561

การอานออกเสียง การอานรูเรื่อง รวมทั้ง 2 สมรรถนะ

75.86

68.18

39.33

43.77

0 20 40 60 80

การอานออกเสียง

การอานรูเรื่อง

เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยรอยละผลการประเมินความสามารถดานการอานออก
ของผูเรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2560-2561

ป กศ.2561 ป กศ.2560
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6.  ผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
 6.1  ผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT) ปการศึกษา 2561 
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 6.2  การเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT) 
ปการศึกษา 2560 – 2561 
  1) เปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ 
(NT) และรอยละผลตางระหวางปการศึกษา 2560-2561 
 

ความสามารถ ปการศึกษา 
2560 

ปการศึกษา 
2561 

รอยละของผลตาง 
ระหวางปการศึกษา 

ดานภาษา 63.63 52.46 -11.17 
ดานคำนวณ 47.53 39.74 -7.79 
ดานเหตุผล 49.35 52.46 +3.11 
รวม 3 ดาน 53.50 48.22 -5.28 

 
  2. เปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT) ป
การศึกษา 2560-2561 จำแนกตามรอยละของระดับคุณภาพ 
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7. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
 ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
  1)  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2561 
 

 
 
  2)  การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ปการศึกษา 2560 – 2561 
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สวนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
  โรงเรียนวัดบอพระอินทรไดแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในโดยดำเนินการประเมินผล
การดำเนินงานตามสภาพจริง ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยกำหนด
มาตรฐานใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2561 โดย
ใชวิธีการหลากหลาย ตามเกณฑการประเมินคุณภาพภายในของกระทรวงฯ โดยกำหนดเกณฑการพิจารณา 
เปนรอยละ และระดับคุณภาพดังนี้ 
ระดับคุณภาพ และความหมาย 

ระดับคุณภาพและความหมาย 
 

ระดับคุณภาพ 
ความหมาย 

(กรณีใชประเด็นพิจารษ 5 ขึ้นไป (กรณี คาคะแนน 100) 
5 90.00-100.00 ยอดเยีย่ม 
4 80.00-89.99 ดีเลิศ 
3 70.00-79.99 ดี 
2 50.00-69.99 ปานกลาง 
1 0-49.99 กำลังพัฒนา 

 
1. ระดับปฐมวัย 
 ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
 
มาตรฐานการศึกษา: ดี 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ด ี
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ด ี
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ ด ี

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
ระดับคุณภาพ : ดี 
  1) กระบวนการพัฒนา 
   โรงเรียนวัดบอพระอินทรดำเนินการพัฒนาผูเรียนใหสอดคลองกับพันธกิจของโรงเรียน คือ
พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานสากล มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ 
มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเปนไทย และรับผิดชอบตอสังคม มีทักษะอาชีพ นอมนำศาสตรพระราชามาใช
ในการดำเนินชีวิต โดยดำเนินการดังนี้ 
   1. โรงเรียนดำเนินการพัฒนาการเด็กปฐมวัยดานรางกาย ใหแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแล
ความปลอดภัยของตนเอง โดยสถานศึกษาไดประชุมผูเกี่ยวของเพื่อหาแนวทางจัดประสบการณการเรียนรูและ
จัดกิจกรรมเสริมตาง ๆ เพื่อใหผูเรียนบรรลุตามตัวบงชี้ ดำเนินการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐาน มโีครงการ
และกิจกรรมหลากหลาย จัดประสบการณทั้งในและนอกหองเรียน ตอนเชามีการทำกิจกรรมหนาเสาธงโดยการ

 



12 

รองเพลงชาติ สวดมนตไหวพระทุกวัน กำหนดกิจกรรม ปฏิบัติตามตารางกิจกรรมประจำวัน ออกกำลังกาย 
ดวยกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมการเลนกลางแจง การเลนน้ำ ทราย จัดกิจกรรมในหองเรียน 
เลนและทำงาน การเลนตามมุมประสบการณ การใชกลามเนื้อมือในการปฏิบัติกิจกรรมสรางสรรค เชน วาด
ภาพ เกมตัวตอ การปนดินน้ำมัน กิจกรรมฉีก ตัด ปะ กระดาษ ฝกฝนพัฒนากลามเนื้อมือ ใสรองเทา แตงตัว ติด
กระดุม กจิกรรมเกมการศึกษา กิจกรรมโครงงาน เด็กไดรับประทานอาหารที่มีคุณคาครบ 5 หมู จาก โครงการ
อาหารกลางวัน ฝกใหเด็กรับประทานอาหารดวยตนเอง และ ดื่มอาหารเสริม (นม) ทุกวัน ไมเหลือท้ิง ฝกสุข
นิสัยโดยลางมือกอนและหลังรับประทานอาหาร การลางมืออยางถูกวิธี (๗ ขั้นตอน) กิจกรรมสงเสริมการลาง
หนาแปรงฟนหลังรับประทานอาหารกลางวัน เขาหองน้ำหองสวมดวยตนเอง กิจกรรมสงเสริมการตรวจสุขภาพ
รางกายจากเจาหนาที่อนามัย รูจักดูแลรักษาสุขภาพ นอนกลางวันเปนเวลาอยางเพียงพอ จัดสภาพแวดลอมที่
เอื้อตอการพัฒนาดานรางกาย จัดที่ทิ้งขยะไวในและนอกหองเรียน กิจกรรมวันขึ้นปใหม กิจกรรมออมทรัพย  
   2.  พัฒนาเด็กดานอารมณ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณโดยจัด กิจกรรมฝกสมาธิ
ทุกวัน กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา แสดงความชื่นชมเมื่อเด็กทำสิ่งที่ดี สื่อสารกับเด็กดวยเหตุและผล การเลี้ยง
ดูใหความรัก ความอบอุน 
   3.  พัฒนาเด็กดานสังคม ฝกการชวยเหลือตนเอง และเปนสมาชิกที่ดีของสังคม โดยฝกการ
ทำงานเปนกลุมจากการทดลอง กิจกรรมสรางสรรค จัดประสบการณที่สงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม ผาน
กิจกรรมการรักษสิ่งแวดลอมในโรงเรียน โครงการสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โครงการโรงเรียนของหนูสู
พัฒนาการทั้ง 4 ดาน สงเสริมใหเด็กปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและชวยเหลือตนเองไดฝกฝนระเบียบวินัย รูจักเก็บ
ของเขาที่ใหถูกตองเหมาะสมในที่ที่จัดไวให เชน เก็บของใชสวนตัว ของเลน อุปกรณและจานใสอาหาร กิจกรรม
เปนกลุมและการจัดกิจกรรมกลุมใหญทั้งระดับปฐมวัย เชน การละเลนพืน้บาน  กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมวันเด็ก 
กิจกรรมวันขึ้นปใหม กิจกรรมวันแม กิจกรรมวันไหวครู และการศึกษานอกสถานที ่สรางขอตกลงในการปฏิบัติ
ตนในหองเรียนรวมกัน จัดเวรรับผิดชอบดูแลการจัดเก็บอุปกรณใหเปนระเบียบใหรูจักการอยูรวมกัน รวมกับ
ผูอื่น และที่บานของตนเอง  
   4.  พัฒนาดานสติปญญา การสื่อสาร ทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู โดย ดำเนิน
โครงการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2561 ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 
2560 จัดกิจกรรมเสริมประสบการณที่สอดคลองกับหลักการและคุณลักษณะนิสัยอันพึงประสงคของหลักสูตร 
จัดกิจกรรมตามความสนใจและสนองความตองการของเด็ก จัดกิจกรรมตามตารางกิจกรรมประจำวัน โครงการ
บานนักวิทยาศาสตรนอย โครงงานวิทยาศาสตร กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตรตามแนวทางโครงการ
บานนักวิทยาศาสตรนอย กิจกรรมเสริมประสบการณกิจกรรมการเลานิทาน กิจกรรมรักการอาน 
 
  2) ผลการดำเนินงาน 
   1.  ผูเรียนปฐมวัยมีพัฒนาการทางดานรางกายน้ำหนัก และสวนสูงเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 
ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แข็งแรง เคลื่อนไหวรางกายคลองแคลว สามารถใชกลามเนื้อใหญ 
กลามเนื้อเล็กไดอยางคลองแคลวและประสานสัมพันธกัน ทรงตัวไดดี ใชมือและตาประสานสัมพันธไดดี มี
ทกัษะในการใชประสาทสัมผัสทั้ง 5  มีสุขนิสัยที่ดี รูจักดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง ปฏิบัติตนตาม
ขอตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกหางจากสิ่งเสพติด ระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดลอม และสถานการณที่เสี่ยง
อันตราย และดูแลความปลอดภัยของตนเองไดเหมาะสมกับสุขภาพและวัย   
   2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณไดดี มีสุขภาพจิตที่ดี รา
เริง ยิ้มแยมแจมใส มีความสุข แสดงอารมณความรูสึกไดเหมาะสม รูจักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอย รูจักเขา
แถวรอคิว ในการรับประทานอาหาร ยอมรับ และพอใจในความสามารถ และผลงานของตนเองและผูอื่น มี
จิตสำนึกและคานิยมที่ดี มีความมั่นใจ กลาพูดกลาแสดงออก ชอบชวยเหลือแบงปน เคารพสิทธิ รูจักหนาที่
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รับผิดชอบ ตามที่ไดรับมอบหมาย ตามเขตพื้นที่รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น ซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการเลนกจิกรรม และมีการแสดงออกทางอารมณไดเหมาะสมกับวัย 
   ๓. มีพัฒนาการดานสังคมตามวัย ชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได รูจักเก็บ
สิ่งของเครื่องใช ทั้งของสวนตัวและสวนรวม ชวยเหลือแบงปน และปฏิบัติตนเปนสมาชิกท่ีดีของกลุมและของ
ชั้นเรียน เชื่อฟงคำสั่งสอนของพอ แม ครูอาจารย รูจักชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน มีวินัยใน
ตนเอง รับผิดชอบ ประหยัดและพอเพียง มีสวนรวมดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในและนอกหองเรียน ประพฤติตน
ตามวัฒนธรรมไทย และศาสนาพุทธ เขาวัดทำบุญวันพระ ไหว ยิ้มทักทาย และมีสัมมาคารวะกับผูใหญ ไมรังแก
กัน เลนและทำกิจกรรมรวมกับเพ่ือน ๆ ไดอยางมคีวามสุข ไมใชความรุนแรงในการแกปญหา กิจกรรมทัศน
ศึกษาแหลงเรียนรูชุมชน เด็กไดศึกษาสภาพจริงจากแหลงเรียนรูภายในชุมชนที่หลากหลายทำใหนักเรียนมีเจต
คติที่ดีตอชุมชนและนำความรูไปใชในชีวิตประจำวันไดจริง 
   ๔. มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได กลาพูด กลาแสดงออก มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสม
กับวัย มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได สนใจเรียนรูสิ่งรอบตัว ซักถามอยางตั้งใจ สนทนาโตตอบ
และเลาเรื่องใหผูอื่นเขาใจ ตั้งคำถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามคนหาคำตอบ อานนิทานและ
เลาเรื่องที่ตนเองอานไดเหมาะสมกับวัย รักการเรียนรูมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ ที่เกิดจาก
ประสบการณการเรียนรู มีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 
การคิดแกปญหา สามารถตัดสินใจในเรื่องงาย ๆ ได  มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัยมีทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค สรางสรรคผลงานตามความคิดและ
จินตนาการ เชน การวาดรูป งานประดิษฐ หรือการปนดินน้ำมัน การเคลื่อนไหวทาทาง การเลนอิสระ มีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ใชสื่อเทคโนโลยี เชน แวนขยาย แมเหล็ก กลองดิจิตอล เปน
เครื่องมือในการเรียนรูและแสวงหาความรูได 
   ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
    - รายงาน สรุป โครงการ/กิจกรรม 
    - เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย แขง็แรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได 
รอยละ 94.66 
    - เด็กมีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได รอยละ 
94.07  
    - เด็กมีพัฒนาดานสังคม ชวยเหลือตนเอง และเปนสมาชิกที่ดีของสังคม ไดรอยละ 95.01  
    - เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได 
คิดเปนรอยละ 81.97 
 
  3) จุดเดน 
   ผูเรียนระดับปฐมวัย มีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได ระดับ ยอดเยี่ยม รอยละ 94.66 โดยแยกเปน สวนสูงตามเกณฑมาตรฐานของกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข รอยละ 92.31 ใชมือและตาประสานกันไดดี รอยละ 96.15 รูจักดูแลสุขภาพอนามัย
สวนตัว รอยละ 100 และปฏิบัติจนเปนนิสัย รอยละ 90.63 ปฏิบัติตนตามขอตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย 
หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงตอโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดลอม และสถานการณที่เสี่ยงอันตราย 
รอยละ 100 มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได ระดับ ดีเยี่ยม รอยละ 
94.07 โดยแยกเปน เด็กราเริงแจมใส รอยละ 100 แสดงอารมณความรูสึกไดเหมาะสม รอยละ96.15 มี
จิตสำนึกและคานิยมที่ดี รอยละ 96.88 เคารพสิทธิ รูหนาที่รับผิดชอบ รอยละ 96.15 ซื่อสัตยสุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรม รอยละ 96.88 ชื่นชมและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว รอยละ 100 มี
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พัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเอง และเปนสมาชิกที่ดีของสังคม  ระดับดีเยี่ยม รอยละ 95.01 โดยแยก
เปน ชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน รอยละ 100 ประหยัดและพอเพียง รอยละ 100 มีสวน
รวมดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในและนอกหองเรียน รอยละ 92.31 มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย รอยละ 100 มี
สัมมาคารวะกับผูใหญ รอยละ 93.75 แกไขขอขัดแยง โดยปราศจากการใชความรุนแรง รอยละ 93.75  
 
  4) จุดควรพัฒนา 
   ควรพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได  ใน
ประเด็น  การฝกใหเด็ก ตั้งคำถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามคนหาคำตอบ การอานนิทานและ
ฝกการเลาเรื่องที่ตนเองอาน การทำกิจกรรมเสริมสติปญญาใหเหมาะสมตามวัย พัฒนาความสามารถในการคิด
รวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร การคิดแกปญหาและการตัดสินใจในเรื่องงาย ๆ 
การใชสื ่อเทคโนโลยี เปนเครื่องมือในการเรียนรูและแสวงหาความรู และสำหรับ พัฒนาการดานรางกาย 
แขง็แรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได ควรพัฒนาในเรื่องน้ำหนัก เนนในเรื่องการควบคุม
อาหารและการออกำลังกาย ปลูกฝงในเรื่องสุขนิสัยที่ด ีการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน เนื่องจากเด็ก
ปฐมวัยสวนหนึ่งมีน้ำหนักเกินมาตรฐาน การยืนตรงเมื่อไดยินเพลงชาติ  การใชคำพูดขอบคุณ ขอโทษและวาจา
สุภาพเหมาะสมกับวัย รวมถึงความมั่นใจและการกลาแสดงออกของผูเรียนยังไมคอยชัดเจน ผูเรียนบางคนยัง
ขาดทักษะในการแกปญหา บางคนขาดความมั่นใจและการกลาแสดงออก บางคนขาดความมีวินัย ความ
รับผิดชอบ 
 
  5) แผนพัฒนาเพื่อใหไดมาตรฐานที่สูงขึ้น 
 แผนปฏิบัติงานที่ 1 พัฒนาคุณภาพเด็ก 
  1) โครงการคุณธรรม สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค กิจกรรมเขาวัดวันพระ
เด็กดีศรีบอพระอินทร แตงกายอนุรักษความเปนไทย เด็กมีจิตสำนึกที่ดีตอศิลปวัฒนธรรมตามแบบวิถีไทย 
  2) โครงการวันสำคัญ 
  3) โครงการทัศนศึกษา เด็กเรียนรูศึกษาสภาพจริงจากแหลงเรียนรูภายในชุมชนที่หลากหลาย 
  4) โครงการสงเสริมสุขภาพ ประชาธิปไตย ตอตานยาเสพติด 
  5) โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย สายสืบ กิจกรรมการทดลองที่สงเสริมใหเด็ก
เกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
  6) โครงการสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย มีความมั่นใจและกลาแสดงออก มีความสุขในการ
ปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ กิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบเพลง กิจกรรมเด็กไทยวินัยดี กิจกรรมนักขาวรุนเยาว 
กิจกรรมโครงงานหนูนอยพอเพียง กิจกรรมรักการอาน 
  7 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
  8. โครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมนักเรียน จัดทำอาหารกลางวันที่ดีมีคุณภาพ
เหมาะสมตอความตองการของรางกาย อบรมฝกมารยาทในการรับประทานอาหาร 
  9. โครงการเรียนฟร ี15 ป อยางมีคุณภาพ 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ : ดี 
  1) กระบวนการพัฒนา 
   ๑. การพัฒนาหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น โดย
โรงเรียนวัดบอพระอินทร ไดมีการกำหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจของสถานศึกษาในการจัดการศึกษา
ปฐมวัยอยางชัดเจน ใหคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชน เขามามีสวนรวม มีองคประกอบทีส่ำคัญเพื่อที่จะ
ขับเคลื่อนการศึกษาระดับปฐมวัย มีหลักสูตรปฐมวัยที่ยืดหยุนและสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษาเปน
รูปแบบการจัดประสบการณที่กอใหเกิดการเตรียมความพรอม  เนนการเรียนรูผานการเลนและการลงมือ
ปฏิบัติดวยตนเอง  สอดคลองกับวิถีชีวิตของครอบครัว  ชุมชน  และทองถิ่น  เปนการพัฒนางานวิชาการที่เนน
คุณภาพผูเรียน พิจารณาจากวัยของเด็ก  ประสบการณของเด็ก มุงพัฒนาเด็กทุกดาน ทั้งดานรางกาย อารมณ
จิตใจ สังคม และสติปญญา เพื่อใหผูเรียนมีความสุขในการเรียนรู   
   ๒. จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน  เนื่องจากโรงเรียนมีครูประจำการเอกปฐมวัยเพียง 1 คน จึง
ทำการจัดหา ครูพี่เลี ้ยงที่ผานการอบรมทางดานการดูแลเด็กปฐมวัยที่เหมาะสมโดยความรวมมือกันของ
คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง และชุมชน ไดการหาเงินเพื่อทำการจางครู เพื่อจัดประสบการณการ
เรียนรูอีก 1 คน เพื่อใหครบทั้ง 2 ชั้นเรียน 
   ๓. สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ โดยการพัฒนาครูและบุคลากรให
มีศักยภาพ สงบุคลากรเขารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่อง เพื่อใหบุคลากรดานการศึกษา
ปฐมวัยทุกคน มีความรูความสามารถในการวิเคราะหและออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  มีทักษะใน
การจัดประสบการณและการประเมินพัฒนาการเด็กเปนรายบุคคลได  มีประสบการณในการออกแบบการจัด
กิจกรรม  ทักษะการสังเกต และการปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็กและผูปกครอง จัดการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาใหมีความรูความเชี่ยวชาญ  ตามมาตรฐานตำแหนง ตามความตองการ เชน การอบรม TEPE  และการ
อบรมคูปองครู  
   ๔. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรู อยางปลอดภัย และเพียงพอ โดยมีการจัดสิ่ง
อำนวยความสะดวกที่จำเปนซึ่งเอื้อประโยชน ตอการพัฒนาเด็ก จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพที่เอื้อตอการ
เรียนรูอยางมีคุณภาพ เชน จัดใหมีอุปกรณ ของเลน ของใช เครื่องนอน เครื่องอำนวยความสะดวกตาง ๆ 
สะอาด จัดใหมีมุมหนังสือที่จำเปนเพียงพอและเหมาะสมกับวัย จัดใหมีเครื่องเลนสนามปลอดภัย จัดพื้นที่
สำหรับแปรงฟน ลางมือ ทำความสะอาดรางกาย หองน้ำหองสวม พรอมอุปกรณที ่จำเปน การจัด
สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกหองเรียนที่คำนึงถึงความปลอดภัยของผูเรียน มีมุมประสบการณและสื่อ
การเรียนรูที ่หลากหลายที่ไดจากธรรมชาติหรือสื่อในชุมชน  มุงเนนใหเกิดการเรียนรูแบบเรียนปนเลน มี
ความสุขในการเรียนรู จัดใหมีหองคอมพิวเตอรเพื่อใหเด็กไดศึกษาหาขอมูลทางโลกออนไลน มีสื่อเทคโนโลยีใช
ในการสืบเสาะหาความรู ใหบริการทั้งดานสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ
เพื่อพัฒนาครูอยางเพียงพอและทั่วถึง สงเสริมใหเกิดการเรียนรูทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุม 
   ๕. ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ มี
การจัดทำสารสนเทศของ เด็กปฐมวัยอยางเปนระบบ รายบุคคล มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บ
ขอมูล จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ และเพ่ือการจัดการเรียนรู 
   ๖. ดานระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม โดยมีระบบประกัน
คุณภาพภายใน กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที ่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  
และอัตลักษณที่สถานศึกษากำหนด จัดทำแผนการจัดประสบการณที่สอดคลองกับมาตรฐานตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำ
รายงานผลการประเมินตนเองประจำป เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมในการจัดการศึกษา มีการ
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ประสานความรวมมือเพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ กำกับติดตามการดำเนินงานอยางเปนระบบและ
ตอเนื่อง นำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา พรอมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให
หนวยงานตนสังกัด 
 
  2) ผลการดำเนินงาน 
   ๑. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น เปนหลักสูตร
สถานศึกษามีความยืดหยุน และสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ซึ่งโรงเรียนได ออกแบบการจัด
ประสบการณที่เตรียมความพรอมและไมเรงรัดวิชาการ เนนการเรียนรูผานการเลนและการลงมือปฏิบัติ 
ตอบสนองความตองการและความแตกตางของเด็กปกติและกลุมเปาหมายเฉพาะและสอดคลองกับวิถีชีวิตของ
ครอบครัว ชุมชนและทองถิ่นซึ่งสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม 
   ๒. มคีรูเพียงพอกับชั้นเรียน ครบทั้ง 2 ชั้นเรียน โดยมีครูที่จบตรงเอกปฐมวัย และครูพี่เลี้ยงที่
ไดรับการพัฒนาอยางเพียงพอ 
   ๓. ครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ จากการ สงครูเขารับการอบรม พัฒนาครู
และบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการวิเคราะหและออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา มีทักษะในการจัด
ประสบการณและการประเมินพัฒนาการเด็ก  ใชประสบการณสำคัญในการออกแบบ การจัดกิจกรรม มีการ
สังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเปนรายบุคคล  มีปฏิสัมพนัธที่ดีกับเด็ก และครอบครัว 
   ๔. สภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรู ปลอดภัยและเพียงพอ โดยมีการจัดสภาพแวดลอม
ภายในและภายนอกหองเรียนที่คำนึงถึงความปลอดภัย สงเสริมใหเกิดการเรียนรูเปนรายบุคคลและกลุม เลน
แบบรวมมือรวมใจ  มีมุมประสบการณหลากหลาย มีสื ่อการเรียนรู เชน ของเลน หนังสือนิทาน สื่อจาก
ธรรมชาติ สื่อสำหรับเด็กมุด ลอด ปนปาย สื่อเทคโนโลยี สื่อเพ่ือการสืบเสาะหาความรู   
   ๕. มีบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ
สำหรับครู ซึ ่งโรงเรียนไดอำนวยความสะดวกในการจัดหาตามความจำเปน การใหบริการสื ่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ วัสดุ และอุปกรณ เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณและพัฒนาครู โดยมีการจัดโครงการจัดซื้อ
วัสดุการศึกษาสำหรับทุกหองเรียน 
   ๖. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผู เกี ่ยวของทุกฝายมีสวนรวม โดย สถานศึกษา
กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย กำหนดอัตลักษณของ
สถานศึกษา สามัคคี เปนบุรุษ และสตรีที่สงางาม จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดรับกับ
มาตรฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1  และดำเนินการตามแผน มีการ
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการ
ประเมินตนเองประจำป เพื่อนำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยมีคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผูปกครองและผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม และสงรายงานผลการประเมินตนเองให
หนวยงานตนสังกัดทราบตอไป 
   ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
    - แผนปฏิบัติการ  
    - หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
    - รายงานผลการเขารวมอบรมพัฒนาของครูและบุคลากร  
    - รายงานโครงการ  
    - แผนการจัดประสบการณที่สอดคลองกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
    - รายงานผลการประเมินตนเองประจำป   
    - บันทึกการประชุม คณะกรรมการสถานศึกษา และบันทึกการประชุมผูปกครอง 
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  3) จุดเดน 
   โรงเรียนไดใชเทคนิคการประชุมหลากหลายวิธี เชน การประชุมแบบมีสวนรวม แบบระดม
สมอง การประชุมกลุม เพื่อใหทุกฝายมีสวนรวมในการกำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ ที่สอดคลองกับผลการจัดการศึกษา สภาพปญหา ความ
ตองการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุงเนนการพัฒนาใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสถานศึกษาทุกป ครูผูสอนไดรับการพัฒนาตอเนื่อง สามารถจัดการเรียนรู
ไดอยางมีคุณภาพ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการ
จัดการศึกษา และโรงเรียนไดใชกระบวนวิจัยในการรวบรวมขอมูล เพื่อใชเปนฐานในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา มีการจัดทำหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น จัด
สิ่งอำนวยความสะดวกใหบริการดานสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ 
 
  4) จุดควรพัฒนา 
   สรางเครือขายความรวมมือภายนอกที่หลากหลายเพื่อใหโรงเรียนมีความเขมแข็ง มีสวนรวม
รับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา  และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
 
  5) แผนพัฒนาเพื่อใหไดมาตรฐานที่สูงขึ้น 
 แผนปฏิบัติงานที ่2 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 
  1) โครงการจัดซื้อวัสดุทางการศึกษา 
  2) โครงการพัฒนาระบบประกัน 
  3) โครงการนิเทศภายใน 
  4) โครงการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  
  5) โครงการโรงเรียนของหนูสูพัฒนาการทั้ง 4 ดาน  
  6 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
  7 โครงการประชาสัมพันธ 
  8) โครงการปรับปรุงแหลงเรียนรู 
  9) ซื้อวัสดุครุภัณฑสำนักงาน 
 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสำคัญ 
ระดับคุณภาพ : ดี 
  1) กระบวนการพัฒนา 
   1. จัดประสบการณใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุล เต็มศักยภาพ โดยสงเสริมใหครู 
มุงเนนความสำคัญของการพัฒนาการในทุก ๆ ดาน ทั้งทางดานรางกาย อารมณจิตใจ สังคม และสติปญญา มี
ความรู คุณธรรม จริยธรรม และมีวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต จัดประสบการณการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สำคัญ เพื่อใหสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางเปนสุข ภายใตคำวา เกง ดี มีสุข ครอบคลุมพัฒนาการในทุก ๆ 
ดานใหเหมาะสมกับวัยและเด็กแตละคน โดย ดานรางกาย พัฒนาการเคลื่อนไหวทางรางกาย เด็กเคลื่อนไหว
อยางเหมาะสมตามจินตนาการ ใหรางกายทุกสวน ทั้งกลามเนื้อมัดใหญมัดเล็กใหทำงานอยางมีประสิทธิภาพ 
ดานอารมณ จิตใจ เด็กชวยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได มีวินัยในตนเอง เลนรวมกับผูอื่นได มี
สัมมาคารวะตอผูใหญ ดานสติปญญา มีความคิดรวบยอด รูจักการแกปญหา สื่อสารและมีทักษะความคดิ
พื้นฐานแสวงหาความรูไดอยางเหมาะสมตามวัย ครรููจักเด็กเปนรายบุคคล สรางปฏิสัมพันธที่ดีกับผูปกครอง 
ออกเยี่ยมบาน รวมกันพัฒนาศักยภาพของเด็ก เพื่อใหมีพัฒนาการทุกดานไดอยางเหมาะสม  
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   2. สรางโอกาสใหเด็กทุกคนไดรับประสบการณตรงจากการเลน และปฏิบัติอยางมีความสุข ครู
จัดประสบการณการเรียนรูที่สงเสริมใหเด็กไดประสบการณโดยตรง จากการเรียนผานการเลน โดยลงมือปฏิบัติ
จริงดวยตนเองและการเรียนรูรายกลุม กอใหเกิดความมีน้ำใจ ความสามัคคี การแบงปน และการรอคอย สงผล
ใหเด็กเกิดการเรียนรูไดอยางมีความสุขและลงมือทำผานประสาทสัมผัส เปนประสบการณในรูปแบบบูรณาการ
การเรียนรู เกิดการเรียนรูและมีการพัฒนาการทั้งทางดานรางกาย อารมณจิตใจ สังคม และสติปญญา 
   3. จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัยจัดบรรยากาศที่
เอื้อตอการเรียนรู ซึ่งสามารถยืดหยุนไดความเหมาะสมและสอดคลองกับหลักสูตรปฐมวัย ทั้งในหองเรียนและ
นอกหองเรียน หองเรียนมีบรรยากาศ แจมใส กวางขวางพอเหมาะ มีมุมสงเสริมประสบการณการเรียนรู มีการ
ตกแตงหองเรียนใหสดใส การจัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่สงเสริมความสนใจใหแกผูเรียน ชั้นเรียนมีบรรยากาศ
เต็มไปดวยความอบอุน  ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย มีการใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
และมีสื่อการเรียนรูที่เอื้อตอการจัดประสบการณการเรียนการสอน 
   4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง 
การจัดประสบการและพัฒนาเด็ก มีการติดตามและประเมินผลพัฒนาการเด็กอยางเปนระบบ มีการจัดทำ
แผนการจัดประสบการณท่ีสอดคลองกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การประเมินพัฒนาการของ
เด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณการเรียนรู และการจัดกิจวัตรประจำวัน ดวยเครื่องมือและวิธีการที่
หลากหลาย เชน การสังเกต  การสอบถาม  การสำรวจ  และการวิเคราะหผลพัฒนาการของเด็ก โดยให
ผูปกครองมีสวนรวม และมีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  จัดทำรายงานผลการประเมิน
ตนเองประจำป นำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  พรอมทั้งรายงานผลการประเมิน
ตนเองใหหนวยงานตนสังกัดอยางตอเนื่อง 
 
  2) ผลการดำเนินงาน 
   ๑. มีการจัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ ครูมี
การวิเคราะหขอมูลเด็กเปนรายบุคคล จัดทำแผนการจัดประสบการณ จากการวิเคราะหมาตรฐานคุณลักษณะ
ที่พึงประสงคในหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกดาน ทั้งดานรางกาย ดาน
อารมณ จิตใจ  ดานสังคม และดานสติปญญา ไมมุงเนนการพัฒนาดานใดดานหนึ่งเพียงดานเดียว 
   ๒. เด็กไดรับประสบการณตรง จากการเลน และปฏิบัติอยางมีความสุข ครูจัดประสบการณที่
เชื่อมโยงกับประสบการณเดิม ใหเด็กมีโอกาสเลือกทำกิจกรรมอยางอิสระ ตามความตองการ ความสนใจ 
ความสามารถ ตอบสนองตอวิธีการเรียนรูของเด็กเปนรายบุคคล หลากหลายรูปแบบ จากแหลงเรียนรูที่
หลากหลาย เด็กไดเลือกเลน เรียนรู ลงมือกระทำ และสรางองคความรูดวยตนเอง 
   ๓. สถานศึกษาและครู จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
วัย ครูจัดหองเรียนใหสะอาด อากาศถายเท ปลอดภัย มีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก พื้นที่สำหรับมุมประสบการณ
และการจัดกิจกรรม เด็กมีสวนรวม ในการจัดสภาพแวดลอมในหองเรียน เชน ปายนิเทศ การดูแลตนไม เปน
ตน ครูใชสื่อและเทคโนโลยีที ่เหมาะสมกับชวงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรู ของเด็ก เชน 
คอมพิวเตอรสำหรับการเรียนรูกลุมยอย สื่อของเลนที่กระตุนใหคิดและหาคำตอบ เปนตน 
   ๔. มีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุง การจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจำวันดวย
เครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย โดยผูปกครองและผูเกี่ยวของมีสวนรวม และนำผลการประเมินที่ไดไป
พัฒนาคุณภาพเด็กและแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดประสบการณที่มีประสิทธิภาพ        
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   ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
    - แบบบันทึกการพัฒนาการของเด็ก 
    - รายงานผลการประเมินตนเอง 
    - บรรยากาศ  หองเรียนแจมใส  มีมุมสงเสริมประสบการณการเรียนรู   
    - การจัดกิจวัตรประจำวัน    
    - มุมประสบการณ 
 
  3) จุดเดน 
   ครูมีความตั้งใจและมุงมั่นในการพัฒนา ใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคุณลักษณะอัน
พึงประสงคตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  ครูมีการผลิตสื่อการสอน และมีแหลงเรียนรู  ใหผูเรียนไดคนควาจัด
บรรยากาศการเรียนรูใหเอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน ฝกกระบวนการทำงาน กระบวนการเรียนรู ไดพัฒนา
ทักษะการเรียนรู รวมไปถึงการจัดประสบการณการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ  
 
  4) จุดควรพัฒนา 
   ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสรางองคความรูและมีการวิจัย อยางตอเนื่อง  มีการใชภูมิ
ปญญาทองถิ่นเขามาสอดแทรกในการจัดการเรียนรูใหเพิ่มขึ้น 
 
  5) แผนพัฒนาเพื่อใหไดมาตรฐานที่สูงขึ้น 
 แผนปฏิบัติงานที ่3 พัฒนาการจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสำคัญ 
  1) โครงการแขงขันทักษะวิชาการ 
  2) โครงการจางครู 
  3) โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที ่
  4) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพครูและบุคลากร 
  5) โครงการการมีสวนรวมของกรรมการสถานศึกษาและผูปกครอง 
  6) โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
  7) โครงการทุนปจจัยพื้นฐาน 

 
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
มาตรฐานการศึกษา : ดี 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ดี 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ ดี 
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน 
ระดับคุณภาพ : ดี 
  1) กระบวนการพัฒนา 
   1. ความสามารถในการ อาน เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ โรงเรียนวัดบอพระอินทร  
ไดจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ เนนการปฏิบัติ ใหนักเรียนมีความสามารถในการอาน 
การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ โดยการดำเนนิงาน/กิจกรรม อยางหลากหลาย เชน การสอนใน
ชั่วโมงเรียน การสอนซอมเสริม การติว และจัดคายวิชาการ การเรียนรูโดยใชคอมพิวเตอรและการสื่อสาร ทั้ง
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
   2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห อยางมีวิจารณญาณ ฝกใหนักเรียน อภิปรายและเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแกปญหารวมกัน ฝกใหนักเรียนคิดอยางหลากหลาย ซึ่งสอดรับกับจุดมุงหมายของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ไดมุงพัฒนาใหผูเรียนเปนคนดี มีปญญา มีความสุข โดย
การเรียนการสอนแบบโครงงาน พัฒนาคุณภาพนักเรียนใหสูงขึ้น 
   3. ความสามารถในการสรางนวัตกรรม มีทักษะพื้นฐานในการสรางนวัตกรรม การเรียนการ
สอน แบบโครงงาน และ STEM เปนทักษะพื้นฐานในการใชตอยอดท่ีโรงเรียนไดดำเนินการ 
   4. ความสามารถในการใชเทคโนโลยีและการสื่อสาร โรงเรียนไดดำเนินการ ปรับปรุงแหลง
เรียนรู ใหมีหองคอมพิวเตอรเพือ่ใหนักเรียนสามารถใชในการ พัฒนาตนเอง สรางภูมิคุมกันใหกับนักเรียน ให
รูจัก ประโยชนและโทษของเทคโนโลยี และการสื่อสาร สามารถใชเทคโนโลยีและการสื่อสารไดอยางเหมาะสม
และปลอดภัย  
   5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และไดกำหนดเปนเปาหมายทางการเรียนโดยใชขอมูลฐาน 3 ปยอนหลังเปนเปาหมายเพื่อใหมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา นักเรียนผานเกณฑ  มีความรู พัฒนาในจุดที่บกพรอง และสงเสริมใน
เรื่องท่ีดี ใหสูงยิ่งขึ้น 
   6. มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ สงเสริมนักเรียนใหมีเจตคติที่ดี โดยพา
นักเรียนไปทัศนะศึกษาตามแหลงเรียนรู รวมกิจกรรมเปดบานของโรงเรียนมัธยมและสนับสนุนกิจกรรมแนะแนว 
   7. มีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด สงเสริมใหนักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม โดยจัดกจิกรรมอยางหลากหลาย นำนักเรียนเขาวัด ทำบุญทุกวันพระ การมีจิตอาสา กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน ลูกเสือเนตรนารี 
   8. มีความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย สอนใหนักเรียนรูจักอัตลักษณความเปนไทย การ
ใชภาษาไทย อยางถูกตอง รวมกิจกรรม แหเทียนจำนำพรรษาของเทศบาล รวมกับ โรงเรียนตางๆ ในตำบล 
   9. ยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย สรางความสมัครสมานสามัคคีให
เกิดข้ึนใน โรงเรียน ชุมชน และประเทศชาติ ชี้ใหเห็นถึง อัตรายจากการแตกความสามัคคี 
   10. มีสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม กลาแสดงออกและสามารถอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข 
 
  2) ผลการดำเนินงาน 
   ๑. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
    ๑.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาทุกระดับชั้น มีความสามารถในการอาน การเขียน การ
สื่อสาร และการคิดคำนวณ ผานตามเกณฑที่สถานศึกษากำหนดในแตละระดับชั้น รอยละ 100 
    1.๒ นักเรียนมีความสามารถในการคิดจำแนกแยกแยะใครครวญไตรตรอง พิจารณาอยาง
รอบคอบ คิดวิเคราะหอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหาไดโดยใชเหตุผล 
ประกอบการตัดสินใจเหมาะสมตามวัย มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหาอยางมีเหตุผล 
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    1.๓ นักเรียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม สามารถรวบรวมความรูไดทั้งดวย
ตัวเองและทำงานเปนทีม เชื่อมโยงองคความรู และประสบการณมาใชในการสรางสรรคสิ่งใหม ๆ  
    1.๔ นักเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อการ
พัฒนาตนเอง และสังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทำงาน อยางสรางสรรค และมีคุณธรรม 
    1.๕ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา และมีความกาวหนาใน
การเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมในดานความรู ความเขาใจ ทักษะ กระบวนการตาง ๆ  
    1.๖ นักเรียนมีความรู ทักษะพื้นฐานในการจัดการ และพรอมที่จะศึกษาตอในระดับชั้นที่
สูงขึ้น การทำงานหรืองานอาชีพ 
   2. คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 
    2.๑ นักเรียนมีพฤติกรรมเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีคานิยมและ
จิตสำนึกตามท่ีสถานศึกษากำหนดโดยไมขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
    ๒.2 นักเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่นและเห็นคุณคาของความเปนไทย และมีสวนรวมใน
การอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปญญาไทย 
    2.๓ นักเรียนยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ยอมรับและอยู
รวมกันบนความแตกตางระหวางบุคคลในดาน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี 
    2.๔ นักเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ และสังคม และแสดงออกอยาง
เหมาะสม ในแตละชวงวัยสามารถอยูรวมกับคนอื่นอยางมีความสุข เขาใจผูอื่น ไมมีความขัดแยงกับผูอื่น 
 
   ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
    - รายงาน สรุป โครงการ/กิจกรรม 
    - ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ รอยละ 97.32 
    - คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน รอยละ 100 
 
  3) จุดเดน 
   ผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ รอยละ 100 มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา  รอย
ละ 92.82 มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม รอยละ 98.03 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร รอยละ 96.67 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนตามหลักสูตรสถานศึกษา รอยละ 98.08 
มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ รอยละ 98.33 มีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากำหนด รอยละ 100 มีความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย รอยละ 100 ยอมรับที่จะอยู
รวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย รอยละ 100 และมีสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม รอยละ 100 
 
  4) จุดควรพัฒนา 
   การจัดกิจกรรมที่มุงเนนยกระดับผลสัมฤทธิ์ ยังขาดการปฏิบัติที่ตอเนื่อง จริงจัง  การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์แตละกลุมสาระประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่ง นักเรียนสวนใหญยังตองไดรับการพัฒนาตอไป 
ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติของนักเรียนมีแนวโนมเปลี่ยนแปลงไมผานเกณฑในบางกลุมสาระการเรียนรู จึงตอง
มุ งเนนพัฒนาตอไป  จัดกิจกรรมดานการอาน การเขียน คำนวณใหกับนักเรียนเรียนรวม เปรียบเทียบ
ความกาวหนาและการพัฒนาของนักเรียนเปนรายบุคคล การอานออกเสียงภาษาอังกฤษ การอานจับใจความ
ภาษาไทย ความสามารถในการสรางนวัตกรรม ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ยังตองมีการพัฒนาเพิ่มขึ้น 
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  5) แผนพัฒนาเพื่อใหไดมาตรฐานที่สูงขึ้น 
 แผนปฏิบัติงานที ่1 พัฒนาคุณภาพผูเรียน 
  1) โครงการยกระดับการเรียนรู 
  2) โครงการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
  3) โครงการสงเสริมทักษะอาชีพ 
  4) โครงการคุณธรรม สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค กิจกรรมเขาวัดวันพระ
เด็กดีศรีบอพระอินทร แตงกายอนุรักษความเปนไทย เด็กมีจิตสำนึกที่ดีตอศิลปวัฒนธรรมตามแบบวิถีไทย 
  5) โครงการวันสำคัญ 
  6) โครงการทัศนศึกษา เด็กเรียนรูศึกษาสภาพจริงจากแหลงเรียนรูภายในชุมชนที่หลากหลาย 
  7) โครงการสงเสริมสุขภาพ ประชาธิปไตย ตอตานยาเสพติด 
  8 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
  9. โครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมนักเรียน จัดทำอาหารกลางวันที่ดีมีคุณภาพ
เหมาะสมตอความตองการของรางกาย อบรมฝกมารยาทในการรับประทานอาหาร 
  10. โครงการเรียนฟร ี15 ป อยางมีคุณภาพ 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ : ดี 
  1) กระบวนการพัฒนา 
   1. โรงเรียนไดมีการกำหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจที่โรงเรียนชัดเจน สอดคลองกับ
บริบทของโรงเรียน ความตองการของชุมชน ผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนาและ
รวมกันรับผิดชอบตอการจัดการศึกษา ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพของผูเรียน ทุกกลุมเปาหมาย
และดำเนินการอยางเปนรูปธรรม 
   2. จัดทำระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาโรงเรียน โดยมีการดำเนินการวิเคราะห
สภาพปญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผานมา  โดยใชขอมูลฐาน นำขอมูลมาใชในการพัฒนาบุคลากร วางแผน
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา นำแผนไปปฏิบัติ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรุง พัฒนางาน
อยางตอเนื่อง ระดมทรัพยากรทางการศึกษาโดยหลายฝายมีสวนรวม จัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และมี
การนิเทศภายใน กำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอยางสม่ำเสมอ 
   3. ดำเนินการพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุก
กลุมเปาหมาย  เชื่อมโยงกับชีวิตจริง งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตรของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖1) เพื่อใหคณะครูใชเปนกรอบในการจัดการ
เรียนการสอน การพัฒนาผูเรียน สงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมายที่วา “การจัดการศึกษาตอง
เปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม จริยธรรม 
และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข” 
   4. ดำเนินงานบริหารอัตรากำลัง และพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญ ทางดาน
วิชาชีพ  ตามความตองการของครูและสถานศึกษา  และจัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ   
   5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในและภายนอกหองเรียน และสังคมที่เอื้อตอการ
จัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ  และมีความปลอดภัย 
   6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรูที่เหมาะสม
กับสภาพของโรงเรียน พัฒนาบริการดานเทคโนโลยี สารสนเทศ มีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพื่อใชในการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรูอยางเหมาะสม 
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  2) ผลการดำเนินงาน 
   1. โรงเรียนมีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจ ชัดเจน สอดคลองกับบริบทของ สถานศึกษา 
เปนกรอบในการปฏิบัติ 
   2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน สงผลตอคุณภาพตามมาตรฐาน 
การศึกษาของสถานศึกษา  
   3. ผูเรียนมีคุณภาพ ตามมาตรฐาน ผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา ทุกระดับชั้น 
   4.  ครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
   5. โรงเรียนมีสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
   6. มรีะบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 
 
   ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
    - รายงาน สรุป โครงการ/กิจกรรม 
    - เปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ ของโรงเรียนวัดบอพระอินทร 
    - ระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
    - รายงานประเมินตนเอง SAR 
    - รายงานการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    - สภาพแวดลอมและภูมิทัศนของโรงเรียน 
    - ระบบสารสนเทศของโรงเรียนที่สนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู 
 
  3) จุดเดน 
   1. โรงเรียนมีเปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจ ที่กำหนดไวชัดเจน สอดคลองกับบริบทของโรงเรียน
ตามความตองการของชุมชน วัตถุประสงคของแผนการจัดการศึกษาของชาติ นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด  
ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมพัฒนางานวิชาการเนนคุณภาพผูเรียน รอบดาน ตามหลักสูตรสถานศึกษา  
   2. มีระบบการบริหารจัดการศึกษาดวยระบบคุณภาพบนพื้นฐานหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีการบริหารงานเปนระบบ โดยมี ผูอำนวยการ หัวหนาแผนงาน 4 แผนงาน ไดแก บริหารวิชาการ 
บริหารงบประมาณ บริหารบุคลากรและบริหารทั่วไป และมีการจัดการอยางเปนระบบ อยางมีประสิทธิภาพ 
โดยมีความรวมมือของทุกฝาย ไดแก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูปกครอง ชุมชน มีสวนรวมในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สงผลใหสถานศึกษามคีรู 
สื่อ และแหลงเรียนรูที่มีคุณภาพ และรับทราบ รับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา มีการนำผลการจัดการศึกษา
มาใชในการปรับปรุง พัฒนางานอยางตอเนื่องและสามารถเปนแบบอยางได  
   3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา บูรณา
การเชื่อมโยงกับชีวิตจริง  
   4. สงเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญตรงตามความตองการ  และ
ขับเคลื่อนกิจกรรมชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนางาน และสนับสนุนใหครูไดพัฒนาตนเองจาก
การอบรมคูปองคร ู
   5. พัฒนาและจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพและ
ปลอดภัย จัดแหลงเรียนรูในโรงเรียนไดแก หองคอมพิวเตอร มุมหองสมุดความรู สวนเศรษฐกิจพอเพียง 
   6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ ไดแก school miss ใน
การบริหารจัดการเกี่ยวกับการวัดประเมินผล DMC ขอมูล พื้นฐานของนักเรียน และการประชาสัมพันธ 
โรงเรียนผาน website http://www.watboprain.ac.th และเอกสารประชาสัมพันธของโรงเรียน 
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  4) จุดควรพัฒนา 
   1. พัฒนาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน 
   2. การจัดการขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบ ขอมูลเว็บไซตของโรงเรียน 
   3. นิเทศการจัดการเรียนการสอนใหมากขึ้น กำกับ ชวยเหลือครูอยางใกลชิด 
 
  5) แผนพัฒนาเพื่อใหไดมาตรฐานที่สูงขึ้น 
 แผนปฏิบัติงานที ่2 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 
  1) โครงการจัดซื้อวัสดุทางการศึกษา 
  2) โครงการพัฒนาหลักสูตร 
  3) โครงการพัฒนาระบบประกัน 
  4) โครงการนิเทศภายใน 
  5 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
  6 โครงการประชาสัมพันธ 
  7) โครงการปรับปรุงแหลงเรียนรู 
  8) ซื้อวัสดุครุภัณฑสำนักงาน 
  9) คาสาธารณูปโภค 
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 
ระดับคุณภาพ : ดี 
  1) กระบวนการพัฒนา 
   1. จัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรูตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เนนใหผู
เรียนไดเรียนรูโดยผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนําไปจัดกิจกรรมได
จริง มีรูปแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะสำหรับผูที่มีความจำเปนและตองการความชวยเหลือพิเศษ ผูเรียนไดรับ 
การฝกทักษะ กลาแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองคความรูนําเสนอผลงานและนําไปประยุกตใชในชีวิตได 
   2. มีการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูรวมทั้งภมูิปญญาทองถิ่นมาใชในการ
จัดการเรียนรูโดยสรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อท่ีหลากหลาย 
   3. ครผููสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเนนการมปีฏิสัมพันธเชิงบวกใหเด็กรักครู ครูรัก
เด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักท่ีจะเรียนรูและสามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข 
   4. มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ มีขั้นตอนโดยใช
เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเปาหมายในการจัดการเรียนรูและใหขอมูลยอนกลับแก
ผูเรียนเพื่อนำไปใชพัฒนาการเรียนรู 
   5. ครูและผูมสีวนเกี่ยวของรวมกันแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณรวมทั้งใหขอมูลปอน
กลับเพื่อนำไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู 
 
  2) ผลการดำเนินงาน 
   1. ครูผูสอนมีการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดเรียนรูโดยผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มี
แผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนําไปจัดกิจกรรมไดจริง มีรูปแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะสำหรับผูที่มีความ
จําเปนและตองการความชวยเหลือพิเศษผูเรียนไดรับการฝกทักษะการแสดงออกแสดงความคิดเห็น สรุปองค
ความรูนําเสนอผลงานและสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 
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   2. ครูผูสอนใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูรวมทั้งภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการ
จัดการเรียนรูโดยสรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อท่ีหลากหลาย นักเรียนไดรับความรู
จากวิทยากรภายนอกอยางนอยภาคเรียนละ 2 ครั้ง ผูเรียนสามารถนําภูมิปญญาไทยมาประยุกตใชไดเหมาะสม 
   3. ครูผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเนนการการมีปฏิสัมพันธเชิงบวกใหเด็กรักครูครู
รักเด็กและเด็กรักเด็กเด็กรักท่ีจะเรียนรูสามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข 
   4. ครูผูสอนใชแผนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ มีเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง  และสามารรถใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพื่อนําไปใชในการพัฒนาการเรียนรู 
   5. สถานศึกษาเปดโอกาสใหครูและผูมีสวนเกี่ยวของรวมกันแลกเปลี่ยนความรูและ
ประสบการณรวมทั้งใหขอมูลปอนกลับเพื่อนำไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู 
 
  3) จุดเดน 
   1. โรงเรียนไดใหความสำคัญกับการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา เนนการสรางความเขาใจและใหความรูดานระบบประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู บุคลากร
ทุกฝายที่เกี่ยวของท่ีชัดเจน มีการอบรมใหความรูทุกปการศึกษา เปนประโยชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียน เนนการมีสวนรวม ดำเนินการในรูปของ
คณะกรรมการ สรางวัฒนธรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหกับบุคคลที่เกี่ยวของทุกระดับ 
 
   2. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ แบบ Active Learning การเรียนรูกับภูมิ
ปญญาทองถิ่น การเรียนรูจากแหลงเรียนรู สรางโอกาสใหนักเรียนทุกคนมีสวนรวม ไดลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป
ความรูไดดวยตนเอง ใหนักเรียนไดเรียนรูผานกระบวนการคิด เชน จัดการเรียนรูดวยโครงงาน มีการ
มอบหมายหนาที่ใหนักเรยีนรวมปฏิบัติกิจกรรมทั้งภายในหองเรียนและนอก หองเรียน ออกแบบแผนการ
จัดการเรียนรูที่สามารถนำไปใชจัดกิจกรรมไดจริง  
   3. ครูใชสื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปญญาทองถิ่น มีการประเมิน
คุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนท่ีใช  
   4. ครมูีการบริหารชั้นเรียนโดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวก ใชการพูดคุยกับนักเรียนเมื่อ
นักเรียนทำสิ่งที่ไมถูกตอง การใหตัวเลือกในการตัดสินใจ จัดกิจกรรมที่สรางความสุขใหนักเรียนรักที่จะเรียนรู 
และสามารถเรียนรูรวมกับเพื่อนในหองอยางมีความสุข 
   5. ครูมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพในการจัดการเรียนรู มีเครื่องมือวัดและประเมินผล
ผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย ไมเนนการประเมินความรูเพียงดานเดียว กำหนดใหมีภาระงาน ชิ้นงานรวบ
ยอดในทุกหนวยการเรียนรูสะทอนผลใหกับนักเรียนไดแกไขการทำงาน การเรียน และบันทึกผลหลังสอน เพื่อ
นำขอมูลที่ไดไปพัฒนานวัตกรรมเพื่อแกปญหานักเรียน โดยการทำวิจัยในชั้นเรียน ผานกระบวนการ PLC 
ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ 
   6. มีการจัดกิจกรรมประชุมผูปกครองเมื่อโรงเรียนเปดเรียนในปการศึกษาใหม มีการตั้งกลุม
ไลนกับผูปกครองเพื่อพูดคุย สนทนา และตอบปญหา ตาง ๆ ที่เก่ียวกับการเรียน พฤติกรรมนักเรียน การให
ความชวยเหลือในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน นำขอมูลที่ไดมาใชในการปรับปรุงพัฒนาการจัดการ
เรียนรูของคร ูและความสามารถของนักเรียน 
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  4) จุดควรพัฒนา 
   1. โรงเรียนจัดระบบใหครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง ( ID Plan)  แตยัง
ขาดการใหขอมูลยอนกลับของครู ในการพัฒนาตนเอง  
   2. การจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อยกระดับคุณภาพของนักเรียน นักเรียนมีการประเมินตนเอง
ในการเรียนรู แตก็ยังขาดการติดตาม ชวยเหลือดานการเรียนรูของนักเรียนเปนรายบุคคลที่เขมขน 
   3. การออกแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะบุคคล 
   4. การออกแบบการจัดการเรียนรูแบบ Active learning 
 
  5) แผนพัฒนาเพื่อใหไดมาตรฐานที่สูงขึ้น 
 แผนปฏิบัติงานที ่3 พัฒนาการจัดประสบการณที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 
  1) โครงการแขงขันทักษะวิชาการ 
  2) โครงการจางครู 
  3) โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที ่
  4) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพครูและบุคลากร 
  5) โครงการการมีสวนรวมของกรรมการสถานศึกษาและผูปกครอง 
  6) โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
  7) โครงการทุนปจจัยพื้นฐาน 
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สวนที่ 3 
สรุปผล และแนวทางการพัฒนา 

 
  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเปนขอมูลสารสนเทศสำคัญที่สถานศึกษาจะตองนำไป
วิเคราะห  สังเคราะห  เพื่อสรุปนำไปสูการเชื ่อมโยงหรือสะทอนภาพความสำเร็จกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา (3-5 ป)  และนำไปใชในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
ดังนั้น  จากผลการดำเนินงานของสถานศึกษา  สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเดน  จุดควร
พัฒนาของแตละมาตรฐาน  พรอมทั้งแนวทางการพัฒนาเพื่อใหไดมาตรฐานที่สูงขึ้น  ดังนี้ 
 
 สรุปผลระดับปฐมวัย 
 

จุดเดน จุดควรพัฒนา 
คุณภาพของเด็ก 
 ผูเรียนระดับปฐมวัย มีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง 
มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได  ดีเยี่ยม 
มสีวนสูงตามเกณฑมาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข ใชมือและตาประสานกันไดด ีรูจักดูแลสุขภาพ
อนามัยสวนตัว และปฏิบัติจนเปนนิสัย ปฏิบัติตนตาม
ขอตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะทีเ่สี่ยงตอ
โรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดลอม และ
สถานการณที่เสี่ยงอันตรายมีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ 
ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได ระดับ ดีเยี่ยม เด็กรา
เริงแจมใส แสดงอารมณความรูสึกไดเหมาะสม มีจิตสำนึก
และคานิยมที่ด ีเคารพสิทธิ รูหนาที่รับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต 
มีคุณธรรม จริยธรรม ชื่นชมและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี 
และการเคลื่อนไหว มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเอง 
และเปนสมาชิกที่ดีของสังคม  ชวยเหลือตนเองในการ
ปฏบิัติกิจวัตรประจำวัน ประหยัดและพอเพียง มีสวนรวม
ดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในและนอกหองเรียน มีมารยาทตาม
วัฒนธรรมไทย มีสัมมาคารวะกับผูใหญ รอยละ แกไขขอ
ขัดแยง โดยปราศจากการใชความรุนแรง  

คุณภาพของเด็ก 
 ควรพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได 
มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู
ได  ในประเด็น  การฝกใหเด็ก ตั้งคำถามใน
สิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสยั และพยายาม
คนหาคำตอบ การอานนิทานและฝกการเลา
เรื่องท่ีตนเองอาน การทำกิจกรรมเสริม
สติปญญาใหเหมาะสมตามวัย พัฒนา
ความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิง
เหตุผลทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 
การคิดแกปญหาและการตัดสินใจในเรื่องงาย 
ๆ การใชสื่อเทคโนโลยี เปนเครื่องมือในการ
เรียนรูและแสวงหาความรู และสำหรับ 
พัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่
ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได ควร
พัฒนาในเรื่องน้ำหนัก เนนในเรื่องการ
ควบคุมอาหารและการออกำลังกาย ปลูกฝง
ในเรื่องสุขนิสัยที่ด ีการเลือกรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน เนื่องจากเด็กปฐมวัย
สวนหนึ่งมีน้ำหนักเกินมาตรฐาน การยืนตรง
เมื่อไดยินเพลงชาติ  การใชคำพูดขอบคุณ 
ขอโทษและวาจาสุภาพเหมาะสมกับวัย 
รวมถึงความมั่นใจและการกลาแสดงออก
ของผูเรียนยังไมคอยชัดเจน ผูเรียนบางคนยัง
ขาดทักษะในการแกปญหา บางคนขาดความ
มั่นใจและการกลาแสดงออก บางคนขาด
ความมีวินัย ความรับผิดชอบ 
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จุดเดน จุดควรพัฒนา 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 โรงเรียนไดใชเทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี  เชน  
การประชุมแบบมีสวนรวม  การประชุมแบบระดมสมอง  
การประชุมกลุม  เพื่อใหทุกฝายมีสวนรวมในการกำหนด
วิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาหมาย  ที่ชัดเจน  มีการปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการ ที่
สอดคลองกับผลการจัดการศึกษา  สภาพปญหา  ความ
ตองการพัฒนา  และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุงเนน
การพัฒนาใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสถานศึกษาทุกป  ครูผูสอนไดรับ
การพัฒนาตอเนื่อง สามารถจัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ  
มีการดำเนินการนิเทศ  กำกับ  ติดตาม  ประเมินผล  การ
ดำเนินงาน  และจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา  และ
โรงเรียนไดใชกระบวนวิจัยในการรวบรวมขอมูล  เพื่อใชเปน
ฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  มีการจัดทำ
หลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน สอดคลองกับ
บริบทของทองถิ่น และจัดสิ่งอำนวยความสะดวกใหบริการ
ดานสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณเพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 สรางเครือขายความรวมมือภายนอกที่
หลากหลายเพื่อใหโรงเรียนมีความเขมแข็ง มี
สวนรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา  
และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
 

การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสำคัญ 
ครูมีความตั้งใจและมุงมั่นในการพัฒนา ใหผูเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงคตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  ครูมีการผลิตสื่อการสอน และมี
แหลงเรียนรู  ใหผูเรียนไดคนควาจัดบรรยากาศการเรียนรู
ใหเอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน ฝกกระบวนการทำงาน 
กระบวนการเรียนรู ไดพัฒนาทักษะการเรียนรู รวมไปถึง
การจัดประสบการณการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 
 

การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสำคัญ 
ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสราง
องคความรูและมีการวิจัย อยางตอเนื่อง  มี
การใชภูมิปญญาทองถิ่นเขามาสอดแทรกใน
การจัดการเรียนรูใหเพิ่มขึ้น 

 
แผนพัฒนาเพื่อใหไดมาตรฐานที่สูงขึ้น 
 แผนปฏิบัติงานที่ 1 พัฒนาคุณภาพเด็ก 
  1) โครงการคุณธรรม สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค กิจกรรมเขาวัดวันพระ
เด็กดีศรีบอพระอินทร แตงกายอนุรักษความเปนไทย เด็กมีจิตสำนึกที่ดีตอศิลปวัฒนธรรมตามแบบวิถีไทย 
  2) โครงการวันสำคัญ 
  3) โครงการทัศนศึกษา เด็กเรียนรูศึกษาสภาพจริงจากแหลงเรียนรูภายในชุมชนที่หลากหลาย 
  4) โครงการสงเสริมสุขภาพ ประชาธิปไตย ตอตานยาเสพติด 
  5) โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย สายสืบ กิจกรรมการทดลองที่สงเสริมใหเด็ก
เกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
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  6) โครงการสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย มีความมั่นใจและกลาแสดงออก มีความสุขในการ
ปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ กิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบเพลง กิจกรรมเด็กไทยวินัยดี กิจกรรมนักขาวรุนเยาว 
กิจกรรมโครงงานหนูนอยพอเพียง กิจกรรมรักการอาน 
  7 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
  8. โครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมนักเรียน จัดทำอาหารกลางวันที่ดีมีคุณภาพ
เหมาะสมตอความตองการของรางกาย อบรมฝกมารยาทในการรับประทานอาหาร 
  9. โครงการเรียนฟรี 15 ป อยางมีคุณภาพ 
 
 แผนปฏิบัติงานที่ 2 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 
  1) โครงการจัดซื้อวัสดุทางการศึกษา 
  2) โครงการพัฒนาระบบประกัน 
  3) โครงการนิเทศภายใน 
  4) โครงการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  
  5) โครงการโรงเรียนของหนูสูพัฒนาการทั้ง 4 ดาน  
  6 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
  7 โครงการประชาสัมพันธ 
  8) โครงการปรับปรุงแหลงเรียนรู 
  9) ซื้อวัสดุครุภัณฑสำนักงาน 
  10) คาสาธารณูปโภค 
 
 แผนปฏิบัติงานที่ 3 พัฒนาการจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสำคัญ 
  1) โครงการแขงขันทักษะวิชาการ 
  2) โครงการจางครู 
  3) โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที ่
  4) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพครูและบุคลากร 
  5) โครงการการมีสวนรวมของกรรมการสถานศึกษาและผูปกครอง 
  6) โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
  7) โครงการทุนปจจัยพื้นฐาน 
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 สรุปผลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

จุดเดน จุดควรพัฒนา 
คุณภาพของเด็ก 
 ผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร 
และการคิดคำนวณดีเยี่ยม มีความสามารถในการคิดวิเคราะห 
คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แกปญหา มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม มี
ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความรู 
ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ มีคุณลักษณะและ
คานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด มีความภูมิใจในทองถิ่น
และความเปนไทย ยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตาง
และหลากหลาย และมีสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม  

คุณภาพของเด็ก 
 การจัดกิจกรรมที่มุงเนนยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ ยังขาดการปฏิบัติที่ตอเนื่อง 
จริงจัง  การยกระดับผลสัมฤทธิ์แตละกลุม
สาระประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่ง 
นักเรียนสวนใหญยังตองไดรับการพัฒนา
ตอไป ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติของนักเรียนมี
แนวโนมเปลี่ยนแปลงไมผานเกณฑในบาง
กลุมสาระการเรียนรู จึงตองมุงเนนพัฒนา
ตอไป  จัดกิจกรรมดานการอาน การเขียน 
คำนวณใหกับนักเรียนเรียนรวม 
เปรียบเทียบความกาวหนาและการพัฒนา
ของนักเรียนเปนรายบุคคล การอานออก
เสียงภาษาอังกฤษ การอานจับใจความ
ภาษาไทย ความสามารถในการสราง
นวัตกรรม ความสามารถในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ยัง
ตองมีการพัฒนาเพิ่มขึ้น 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 โรงเรียนมีเปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจ ที่กำหนดไวชัดเจน 
สอดคลองกับบริบทของโรงเรียนตามความตองการของชุมชน 
วัตถุประสงคของแผนการจัดการศึกษาของชาติ นโยบายของ
รัฐบาลและตนสังกัด  ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมพัฒนา
งานวิชาการเนนคุณภาพผูเรียน รอบดาน ตามหลักสูตร
สถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการศึกษาดวยระบบ
คุณภาพบนพืน้ฐานหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง มีการ
บริหารงานเปนระบบ โดยม ีผูอำนวยการ หัวหนาแผนงาน 4 
แผนงาน ไดแก บริหารวิชาการ บริหารงบประมาณ บริหาร
บุคลากรและบริหารทั่วไป และมีการจัดการอยางเปนระบบ 
อยางมีประสิทธิภาพ โดยมีความรวมมือของทุกฝาย ไดแก 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูปกครอง ชุมชน มีสวน
รวมในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดมทรัพยากร
เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สงผลใหสถานศึกษามีครู 
สื่อ และแหลงเรียนรูที่มีคุณภาพ และรับทราบ รับผิดชอบตอ
ผลการจัดการศึกษา มีการนำผลการจัดการศึกษามาใชในการ
ปรับปรุง พัฒนางานอยางตอเนื่องและสามารถเปนแบบอยาง
ได ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 พัฒนาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน
เพิ่มขึ้น จัดการขอมูลสารสนเทศอยางเปน
ระบบ ขอมูลเว็บไซตของโรงเรียน นิเทศ
การจัดการเรียนการสอนใหมากข้ึน กำกับ 
ชวยเหลือครูอยางใกลชิด 
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จุดเดน จุดควรพัฒนา 
ตามหลักสูตรสถานศึกษา บูรณาการเชื่อมโยงกับชีวิตจริง 
สงเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญ
ตรงตามความตองการ  และขับเคลื่อนกิจกรรมชุมชนการ
เรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนางาน และสนับสนุนใหครู
ไดพัฒนาตนเองจากการอบรมคูปองคร ูพัฒนาและจัด
สภาพแวดลอมทางกายภาพท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมี
คุณภาพและปลอดภัย จัดแหลงเรียนรูในโรงเรียนไดแก หอง
คอมพิวเตอร มุมหองสมุดความรู สวนเศรษฐกิจพอเพียง 
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการ ไดแก school miss ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการ
วัดประเมินผล DMC ขอมูล พื้นฐานของนักเรียน และการ
ประชาสัมพันธ โรงเรียนผาน website และเอกสาร
ประชาสัมพันธของโรงเรียน 
การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสำคัญ 
 โรงเรียนไดใหความสำคัญกับการดำเนินงานตามระบบ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เนนการสรางความ
เขาใจและใหความรูดานระบบประกันคุณภาพการศึกษากับ
คณะครู บุคลากรทุกฝายที่เกี่ยวของที่ชัดเจน มีการอบรมให
ความรูทุกปการศึกษา เปนประโยชนในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของโรงเรียน เนนการมีสวนรวม ดำเนินการในรูปของ
คณะกรรมการ สรางวัฒนธรรมการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาใหกับบุคคลที่เก่ียวของทุกระดับ ครูจัดกิจกรรม
การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ แบบ Active Learning 
การเรียนรูกับภูมิปญญาทองถิ่น การเรียนรูจากแหลงเรียนรู 
สรางโอกาสใหนักเรียนทุกคนมีสวนรวม ไดลงมือปฏิบัติจริงจน
สรุปความรูไดดวยตนเอง ใหนักเรียนไดเรียนรูผาน
กระบวนการคิด เชน จัดการเรียนรูดวยโครงงาน มีการ
มอบหมายหนาที่ใหนักเรียนรวมปฏิบัติกิจกรรมทั้งภายใน
หองเรียนและนอก หองเรียน ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู
ที่สามารถนำไปใชจัดกิจกรรมไดจริง  ครูใชสื่อการเรียนการ
สอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปญญาทองถิ่น มีการ
ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช ครูมี
การบริหารชั้นเรียนโดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวก ใชการ
พูดคุยกับนักเรียนเมื่อนักเรียนทำสิ่งที่ไมถูกตอง การให
ตัวเลือกในการตัดสินใจ จัดกิจกรรมที่สรางความสุขใหนักเรียน
รักที่จะเรียนรู และสามารถเรียนรูรวมกับเพื่อนในหองอยางมี
ความสุข ครูมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพในการ
จัดการเรียนรู มีเครื่องมือวัดและประเมินผลผูเรียนดวยวิธีการ

การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปน
สำคัญ 
 โรงเรียนจัดระบบใหครูประเมินตนเอง
รายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง ( ID 
Plan)  แตยังขาดการใหขอมูลยอนกลับ
ของคร ูในการพัฒนาตนเอง การจัด
กิจกรรมการเรียนรูเพื่อยกระดับคุณภาพ
ของนักเรียน นักเรียนมีการประเมินตนเอง
ในการเรียนรู แตก็ยังขาดการติดตาม 
ชวยเหลือดานการเรียนรูของนักเรียนเปน
รายบุคคลที่เขมขน  การออกแบบการ
จัดการเรียนรูเฉพาะบุคคล การออกแบบ
การจัดการเรียนรูแบบ Active learning 
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จุดเดน จุดควรพัฒนา 
ที่หลากหลาย ไมเนนการประเมินความรูเพียงดานเดียว 
กำหนดใหมีภาระงาน ชิ้นงานรวบยอดในทุกหนวยการเรียนรู
สะทอนผลใหกับนักเรียนไดแกไขการทำงาน การเรียน และ
บันทึกผลหลังสอน เพื่อนำขอมูลที่ไดไปพัฒนานวัตกรรมเพื่อ
แกปญหานักเรียน โดยการทำวิจัยในชั้นเรียน ผาน
กระบวนการ PLC ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ  มีการจัด
กิจกรรมประชุมผูปกครองเมื่อโรงเรียนเปดเรียนในปการศึกษา
ใหม มีการตั้งกลุมไลนกับผูปกครองเพื่อพูดคุย สนทนา และ
ตอบปญหา ตาง ๆ ที่เก่ียวกับการเรียน พฤติกรรมนักเรียน 
การใหความชวยเหลือในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน 
นำขอมูลที่ไดมาใชในการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรูของ
คร ูและความสามารถของนักเรียน 

 
แผนพัฒนาเพื่อใหไดมาตรฐานที่สูงขึ้น 
 แผนปฏิบัติงานที่ 1 พัฒนาคุณภาพเด็ก 
  1) โครงการยกระดับการเรียนรู 
  2) โครงการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
  3) โครงการสงเสริมทักษะอาชีพ 
  4) โครงการคุณธรรม สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค กิจกรรมเขาวัดวันพระ
เด็กดีศรีบอพระอินทร แตงกายอนุรักษความเปนไทย เด็กมีจิตสำนึกที่ดีตอศิลปวัฒนธรรมตามแบบวิถีไทย 
  5) โครงการวันสำคัญ 
  6) โครงการทัศนศึกษา เด็กเรียนรูศึกษาสภาพจริงจากแหลงเรียนรูภายในชุมชนที่หลากหลาย 
  7) โครงการสงเสริมสุขภาพ ประชาธิปไตย ตอตานยาเสพติด 
  8 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
  9. โครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมนักเรียน จัดทำอาหารกลางวันที่ดีมีคุณภาพ
เหมาะสมตอความตองการของรางกาย อบรมฝกมารยาทในการรับประทานอาหาร 
  10. โครงการเรียนฟรี 15 ป อยางมีคุณภาพ 
 
 แผนปฏิบัติงานที่ 2 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 
  1) โครงการจัดซื้อวัสดุทางการศึกษา 
  2) โครงการพัฒนาหลักสูตร 
  3) โครงการพัฒนาระบบประกัน 
  4) โครงการนิเทศภายใน 
  5 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
  6 โครงการประชาสัมพันธ 
  7) โครงการปรับปรุงแหลงเรียนรู 
  8) ซื้อวัสดุครุภัณฑสำนักงาน 
  9) คาสาธารณูปโภค 
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 แผนปฏิบัติงานที ่3 พัฒนาการจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสำคัญ 
  1) โครงการแขงขันทักษะวิชาการ 
  2) โครงการจางครู 
  3) โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที ่
  4) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพครูและบุคลากร 
  5) โครงการการมีสวนรวมของกรรมการสถานศึกษาและผูปกครอง 
  6) โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
  7) โครงการทุนปจจัยพื้นฐาน 
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สวนที่ 4 
ภาคผนวก 

 
 รางวัลความสำเร็จ  สถานศึกษา/ผูบริหาร/ครู/นักเรียน 
 คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report SAR)  ป
การศึกษา 2561 
 คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลคุณภาพคุณภาพการศึกษา  ปการศึกษา 2561 
 รายงานผลการทดสอบ O-Net, NT, RT 
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รางวัลความสำเร็จ  สถานศึกษา/ผูบริหาร/ครู/นักเรียน 
 
สถานศึกษา. 
 

ลำดับ
ที ่

รางวัลที่ไดรับ รางวัล 

1 ผานการประเมินโครงการประกวดสวมสุขสันต ระดับทอง กลุมโรงเรียนบานหมอบูรพา 
   

 
ครู 
 

ลำดับ
ที ่

รางวัลที่ไดรับ รางวัล 

1 นางขนิษฐา  การะเกตุ ไดรับรางวัลครูดีศรีสระบุรี  ประจำป 
2561 

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

   
 
  



สรุปผลกจิกรรมแข่งขนั
โรงเรียนวดับ่อพระอนิทร์ สพป. สระบุรี เขต ๑

งานมหกรรมความสามารถทางศลิปหตัถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนกัเรียน คร ั�งที� 68 ปีการศกึษา
2561 ระดบัเขตพื�นที�การศกึษาประถมศกึษาสระบุรี เขต 1 
ระหว่าง วนัที� 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี และโรงเรียนประเทียบ
วิทยาทาน ระดบัก่อนประถม-ประถมศกึษาทุกสงักดั 
และวนัที� 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561ณ โรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์) ระดบัมธัยมศกึษาตอน
ต้นทุกสงักดั

ลําดบั หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อนัดบั นกัเรียน ครู

1 คณิตศาสตร์ การแขง่ขนัอจัฉรยิภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-
ป.6

35 เขา้รว่ม 8 1. เด็กหญงิ
วรรณิ
กา  แสงคาํ
 

1. นางสาว
กนก
วรรณ  แทน
ทอง
 

2 คณิตศาสตร์ การแขง่ขนัคดิเลขเร็ว ป.4-ป.6 20 เขา้รว่ม 9 1. เด็กชาย
สรุ
วญั� ู อว้น
แกว้
 

1. นางสาว
กนก
วรรณ  แทน
ทอง
 

3 คณิตศาสตร์ การแขง่ขนัซูโดก ุป.1-ป.6 75 เงนิ รอง
ชนะ
เลศิ

อนัดบั
ที� ๒

1. เด็กชาย
เจษฎา
กร  มะยม
ทอง
 

1. นางสาว
กนก
วรรณ  แทน
ทอง
 

4 วทิยาศาสตร์ การแขง่ขนัอจัฉรยิภาพทางวทิยาศาสตร์ ป.4-
ป.6

77 เงนิ รอง
ชนะ
เลศิ

อนัดบั
ที� ๒

1. เด็กหญงิ
จณิฐั
ตา  โกศลจติ
2. เด็กหญงิ
ธาร
วมิล  พริ�งดี
3. เด็กหญงิ
ปลาย
ฝน  พรมสร
 

1. นางสาว
กนก
วรรณ  แทน
ทอง
2. นางสาว
รตัน
พฒัน  ทอง
หะรา
 

5 วทิยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์ ประเภท
ทดลอง ป.4-ป.6

84 ทอง รอง
ชนะ
เลศิ

อนัดบั
ที� ๑

1. เด็กหญงิ
ชนา
ภา  หอม
กระแจะ
2. เด็กชาย
ณ
ภทัร  พรหม
มา
3. เด็กหญงิ
ณฐัธ
วรรณ  บวั
คลี�
 

1. นางสาว
รตัน
พฒัน  ทอง
หะรา
2. นางสาว
กนก
วรรณ  แทน
ทอง
 

6 วทิยาศาสตร์ การแขง่ขนัเครื�องรอ่นแบบเดนิตาม ป.1-ป.3 70 เงนิ 7 1. เด็กชาย
ดรณั
ภพ  ไกล่
กลาง
2. เด็กชาย
ธรีพล  กล ั�น
ภกัดี
 

1. นางดริ
ญญา  ชยั
ปญัญา
2. นางสาว
วรรณ
ภา  เงนิพุม่
 



7 วทิยาศาสตร์ การแขง่ขนัเครื�องรอ่น ประเภทรอ่นนาน ป.4-
ป.6

98.99 ทอง รอง
ชนะ
เลศิ

อนัดบั
ที� ๑

1. เด็ก
ชายคาวี  คาํ
คลงั
2. เด็กชาย
พลพล  บวั
คลี�
 

1. นางดริ
ญญา  ชยั
ปญัญา
2. นางสาว
กนก
วรรณ  แทน
ทอง
 

8 ศลิปะ-ทศันศลิป์ การแขง่ขนัการสรา้งสรรคภ์าพดว้ยการปะตดิ
ป.1-ป.3

65 ทองแดง 10 1. เด็กชายก
รวชิ  ดอก
บญุนาค
2. เด็กหญงิ
พมิพ์
ชนก  บวัใบ
 

1. นางอรอุ
มา  นอก
กลาง
2. นางสาว
วรรณ
ภา  เงนิพุม่
 

9 ศลิปะ-ทศันศลิป์ การแขง่ขนัการสรา้งสรรคภ์าพดว้ยการปะตดิ
ป.4-ป.6

66 ทองแดง 16 1. เด็กชาย
ธนโชต ิ คาํ
แยม้
2. เด็กชาย
ศภุโชค  เฉ
ลมิพงษ์
 

1. นางอรอุ
มา  นอก
กลาง
2. นางสาว
วรรณ
ภา  เงนิพุม่
 

10 ศลิปะ-ดนตรี การแขง่ขนัขบัรอ้งเพลงไทยลูกทุง่ ประเภทชาย
ป.1-ป.6

62 ทองแดง 16 1. เด็กชา
ยอศัม์
เดช  ลิ�ม
แกว้
 

1. นางสาว
วรรณ
ภา  เงนิพุม่
 

11 ภาษาตา่งประเทศ การแขง่ขนัพูดภาษาองักฤษ (Impromptu
Speech) ป.4-ป.6

68 ทองแดง 11 1. เด็กชาย
ณฐั
พงษ์  อาํพนั
รตัน์
 

1. นางสาว
รตัน
พฒัน  ทอง
หะรา
 

12 ภาษาตา่งประเทศ การแขง่ขนั Multi Skills Competition ป.4-
ป.6

52 เขา้รว่ม 7 1. เด็กชาย
อภิ
มงคล  มณี
โชติ
 

1. นางสาว
รตัน
พฒัน  ทอง
หะรา
 

13 คอมพวิเตอร์ การแขง่ขนัการสรา้งการ์ตนูดว้ยโปรแกรม
คอมพวิเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3

77 เงนิ 7 1. เด็กชาย
ชนนัธร  ลิ�ม
แกว้
2. เด็กชาย
ศภุ
สทิธิ �  มงคล
กจิ
 

1. นางดริ
ญญา  ชยั
ปญัญา
2. นาง
ขนิษฐา  กา
ระเกตุ
 

14 คอมพวิเตอร์ การแขง่ขนัการใชโ้ปรแกรมนําเสนอ
(Presentation) ป.4-ป.6

75 เงนิ 12 1. เด็กหญงิ
สภุา
วณีิ  ทศันา
2. เด็กหญงิ
เบญญา
ภา  ไกล่
กลาง
 

1. นางดริ
ญญา  ชยั
ปญัญา
2. นางสาว
รตัน
พฒัน  ทอง
หะรา
 

15 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 87 ทอง รอง
ชนะ
เลศิ

อนัดบั
ที� ๑

1. เด็กหญงิ
ชดิ
ชนก  เมฆา
2. เด็กหญงิ
ศรณัยาภ
รณ์  แจม่

1. นางอรอุ
มา  นอก
กลาง
2. นางสาว
วรรณ



สวา่ง
3. เด็กชาย
เอกป
พนัธ์  ปลอด
ฤทธิ�
 

ภา  เงนิพุม่
 

16 เรียนรวม -
สงัคมศกึษา ศาสนา
และวฒันธรรม

การประกวดมารยาทงามอยา่งไทย ประเภท
นกัเรียนที�มคีวามบกพรอ่งทางการเรียนรู ้ป.1-
ป.6

72 เงนิ 11 1. เด็กชาย
ธรา
นนท ์ โสภี
2. เด็กหญงิ
วนันิสา  รุณ
จาํรสั
 

1. นางสาว
รตัน
พฒัน  ทอง
หะรา
2. นางดริ
ญญา  ชยั
ปญัญา
 

17 เรียนรวม - การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี

การแขง่ขนัการวาดภาพดว้ยโปรแกรม Paint
ประเภทนกัเรียนที�มคีวามบกพรอ่งทางการเรียน
รู ้ป.1-ป.6

85 ทอง รอง
ชนะ
เลศิ

อนัดบั
ที� ๒

1. เด็กชาย
กติตวุิฒ ิ เฉ
ลมิวฒัน์
2. เด็กชาย
ธนชติ  คาํ
แยม้
 

1. นางดริ
ญญา  ชยั
ปญัญา
2. นาง
ขนิษฐา  กา
ระเกตุ
 



 
 

คำสั่งโรงเรียนวัดบอพระอินทร 
ที่ 15/๒๕62 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report SAR) 
 
       เพื่อเปนการรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report SAR) ในปการศึกษา 2561 ที่
ผานมา  ซึ่งเปนไปตามพระราชบัญญตัิการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่มุงเนนใหสถานศึกษาทุกแหงมีระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่
ตองดำเนินการอยางตอเนื่อง เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ โรงเรียนจึงแตงตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการ
ประเมินตนเอง (Self Assessment Report SAR) ประจำปการศึกษา 2561 

 ดังนั้น เพื่อใหการรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report SAR) ปการศึกษา 2561  
ของโรงเรียนวัดบอพระอินทร เปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ จึงแตงตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏบิัติ
การประจำปขึ้น ดังนี้ 

1. นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร   ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียนวัดบอพระอินทร  ประธานกรรมการ 
2. นายสำเนา  อภิพงษ    ตำแหนง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา      กรรมการ 
3. นางสาววรรณภา  เงินพุม   ตำแหนง คร ูคศ.2                     กรรมการ 
4. นางขนิษฐา  การะเกตุ   ตำแหนง คร ูคศ.1                     กรรมการ 
5. นางอรอุมา  นอกกลาง   ตำแหนง ครู คศ.1            กรรมการ 
6. นางสาวกนกวรรณ  แทนทอง   ตำแหนง ครผููชวย                  กรรมการ 
7. นางสาวรัตนพัฒน  ทองหระรา  ตำแหนง ครูอัตราจาง            กรรมการ 
8. นางขวัญชนก  มวงทอง   ตำแหนง ครูพี่เลี้ยง             กรรมการ 
9. นางสาวอุมาพร  สุขอราม   ตำแหนง ธุรการโรงเรียน                     กรรมการ 
10. นางดริญญา  ชัยปญญา   ตำแหนง ครู คศ.1     กรรมการและเลขานุการ 

ใหผูที่ไดรับแตงตั้งรวมกัน จัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report SAR)  
ปการศึกษา 2561  ของโรงเรียนวัดบอพระอินทร  ใหเปนไปอยางเรียบรอย เกิดผลดีกับนักเรียนและโรงเรียน 
ใหมากที่สุด 

 ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

สั่ง ณ  วันที่  29  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕62 

 

          (นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร) 
                     ผูอำนวยการโรงเรียนวัดบอพระอินทร 
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คำสั่งโรงเรียนวัดบอพระอินทร�
ที่�26/๒๕๖๑�

เรื่อง��แตงต้ังคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการศึกษา�คาเปาหมายความสำเร็จของแตละมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา�และประเมินคุณภาพการศึกษา�ประจำปการศึกษา�2561�

----------------------------------------------------�
� พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ�พุทธศักราช�2542�ระบุใหการประกันคุณภาพการศึกษา
เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่กำหนดใหสถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัดตอง
ดำเนินการอยางตอเน่ือง�ทั้งระบการประกันคุณภาพภายใน�และระบบการประกันคุณภาพภายนอก�ใน
สวนของการประกันคุณภาพภายในน้ัน�ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัย�
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน�และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนยการศึกษาพิเศษ�พ.ศ.2561�ระบุให
สถานศึกษากำหนดมาตรฐานของสถานศึกษา�เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา�
� โรงเรียนวัดบอพระอินทร�จะดำเนินการจัดทำมาตรฐานการศึกษาและจัดทำคาเปาหมาย
ความสำเร็จของแตละมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา�เพ่ือเปนแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา�
โดยยึดหลักการมีสวนรวมของผูที่มีสวนเกี่ยวของ�จึงแตงตัง้คณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการศึกษาและ
จัดทำคาเปาหมายความสำเร็จของแตละมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา�ซึ่งมีหนาท่ีรวมประชุม�
หารือ�และดำเนินการจัดทำมาตรฐานการศึกษาและจัดทำคาเปาหมาย�และประเมินความสำเร็จของแต
ละมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา�ใหมีความเหมาะสม�สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาชาติ�ดังน้ี�

1.� นางสาววรรณภา��เงินพุม�� รก.ผอ.รร.วัดบอพระอินทร� �������กรรมการ�
2.� นางปราณ�ี�คำแท� � ศึกษานิเทศก� � � �������กรรมการ�
3.� นางดริญญา��ชัยปญญา� ครู� � � � �������กรรมการ�
4.� นางอรอุมา��นอกกลาง� ครู� � � � �����คณะทำงาน�
1.� นางขนิษฐา��การะเกตุ� ครู� � � � �����คณะทำงาน�
2.� นางสาวกนกวรรณ��แทนทอง� ครูผูชวย�� � � �����คณะทำงาน�
3.� นางสาวรัตนพัฒน��ทองหะรา� ครูอัตราจาง� � � �����คณะทำงาน�
4.� นางสาวขวัญชนก��มวงทอง� ครูพี่เลี้ยง� � � �����คณะทำงาน�

มีหนาท่ี��ประชุมกำหนดมาตรฐาน�คาเปาหมายความสำเร็จของแตละมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียน�สรุปผล�เพื่อจัดทำประกาศโรงเรียนวัดบอพระอินทร��เรื่อง�การกำหนดมาตรฐานการศึกษาและ
คาเปาหมายความสำเร็จของโรงเรียน�และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา�และ��
สมศ.ตอไป�
� � ท้ังน้ี��ตั้งแตบัดน้ี�เปนตนไป�

สั่ง��ณ��วันท่ี��9��สิงหาคม��พ.ศ.��๒๕๖๑�
�

�
(นางสาววรรณภา��เงินพุม�)���������������������������������

����������รักษาการในตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนวัดบอพระอินทร�



หนนา 1/4

รหหสโรงเรรยน ชชชอโรงเรรยน

สหงกหดจหงหวหด สระบบรร

ทรชตหตงโรงเรรยน    นอกเมชองขนาดโรงเรรยน    เลลก

สสานหกงานคณะกรรมการการศศกษาขหตนพชตนฐาน

1019010054 วหดบบอพระออนทรร

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดหบชาตอขหตนพชตนฐาน (O-NET)
ชหตนประถมศศกษาปร ทรช 6  ปร การศศกษา 2561

ฉบหบทรช 5 - คบาสถอตอแยกตามสาระการเรรยนรรรสสาหรหบโรงเรรยน

ภาค กลาง

วอชา : ภาษาไทย (61)

(Mode)
ฐานนอยม

(Median)
มหธยฐาน

(Min.)
คะแนนตสชาสบด

(Max.)
คะแนนสรงสบด

(S.D.)
สบวนเบรชยงเบนมาตรฐาน

(Mean)
คะแนนเฉลรชยจสานวน

ระดหบ
รวมอหตนหยปรนหยรวมอหตนหยปรนหยรวมอหตนหยปรนหยรวมอหตนหยปรนหย

ผรรเขราสอบ
รวม รวม

 12 -47.85 13.16 69.75 28.50 44.75โรงเรรยน 36.88 10.98 11.73 2.47 20.00 7.5057.50 14.50

 249,986 56.2553.59 14.79 96.25 1.00 54.75ขนาดโรงเรรยน 43.22 10.37 13.02 3.02 0.00 0.0080.00 20.00

 5,585 61.7554.14 14.08 91.75 12.50 55.25ทรทตตตงโรงเรรยน 43.44 10.69 12.54 2.86 2.50 0.0077.50 18.50

 7,211 61.7555.28 14.61 97.00 11.00 56.25จตงหวตด 44.33 10.94 12.92 2.95 2.50 0.0080.00 19.50

 443,839 59.2554.61 15.20 99.25 0.00 55.75สตงกตด 44.01 10.60 13.36 3.06 0.00 0.0080.00 20.00

 151,859 61.7556.72 15.11 99.00 2.50 58.00ภาค 45.73 10.99 13.33 3.02 0.00 0.0080.00 20.00

 701,484 61.7555.90 15.65 99.25 0.00 57.25ประเทศ 45.13 10.77 13.69 3.15 0.00 0.0080.00 20.00

คบาสถอตอจสาแนกตามระดหบ

โรงเรรยน
คะแนน

เตลม
สาระ จหงหวหด สหงกหด ประเทศ

S.D.S.D.S.D.S.D.Mean Mean Mean MeanMean MeanS.D. S.D.

ขนาด
โรงเรรยน ภาคทรชตหตง

โรงเรรยน

Mean S.D.

55.00 20.62 20.53 20.39 20.8160.6458.52 59.59การออาน  100.00 62.63 20.69 61.23 21.1059.29 20.12

53.92 13.89 15.67 15.34 15.8956.9254.03 55.26การเขรยน  100.00 57.31 15.72 56.31 16.3455.64 14.90

68.33 22.30 27.09 26.54 27.0572.7270.85 71.85การฟตง การดด และการพดด  100.00 74.53 26.12 73.51 26.8871.82 26.65

30.83 14.98 17.20 17.33 17.6439.8639.61 40.40หลตกการใชนภาษาไทย  100.00 41.44 17.90 41.42 18.0538.97 16.83

35.00 21.79 26.66 26.52 26.8854.6753.52 54.48วรรณคดรและวรรณกรรม  100.00 56.51 26.63 55.73 26.9453.47 26.30

สาระทรทโรงเรรยนควรเรองพตฒนาเนนทองจากคะแนนเฉลรทยของโรงเรรยนตตทากวอาคะแนนเฉลรทยระดตบประเทศไดนแกอ

1.) วรรณคดรและวรรณกรรม

2.) หลตกการใชนภาษาไทย

3.) การออาน

4.) การฟตง การดด และการพดด

5.) การเขรยน

วตนทรท 17/02/2020 09:29:28
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หนนา 2/4

รหหสโรงเรรยน ชชชอโรงเรรยน

สหงกหดจหงหวหด สระบบรร

ทรชตหตงโรงเรรยน    นอกเมชองขนาดโรงเรรยน    เลลก

สสานหกงานคณะกรรมการการศศกษาขหตนพชตนฐาน

1019010054 วหดบบอพระออนทรร

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดหบชาตอขหตนพชตนฐาน (O-NET)
ชหตนประถมศศกษาปร ทรช 6  ปร การศศกษา 2561

ฉบหบทรช 5 - คบาสถอตอแยกตามสาระการเรรยนรรรสสาหรหบโรงเรรยน

ภาค กลาง

วอชา : ภาษาอหงกฤษ (63)

(Mode)
ฐานนอยม

(Median)
มหธยฐาน

(Min.)
คะแนนตสชาสบด

(Max.)
คะแนนสรงสบด

มาตรฐาน (S.D.)
สบวนเบรชยงเบน

(Mean)
คะแนนเฉลรชยจสานวนผรรเขราสอบระดหบ

โรงเรรยน  12 *22.5034.17 12.22 65.00 20.00 32.50

ขนาดโรงเรรยน  249,982 27.5033.76 12.94 100.00 0.00 32.50

ทรทตตตงโรงเรรยน  5,584 30.0035.41 14.37 100.00 2.50 32.50

จตงหวตด  7,210 30.0037.57 16.67 100.00 2.50 32.50

สตงกตด  443,823 27.5035.47 15.05 100.00 0.00 32.50

ภาค  151,846 30.0039.96 18.43 100.00 0.00 35.00

ประเทศ  701,456 30.0039.24 18.38 100.00 0.00 35.00

* : มรคอาฐานนนยมมากกวอา 1 คอา

คบาสถอตอจสาแนกตามระดหบ

โรงเรรยน
คะแนน

เตลม
สาระ จหงหวหด สหงกหด ประเทศ

S.D.S.D.S.D.S.D.Mean Mean Mean MeanMean MeanS.D. S.D.

ขนาด
โรงเรรยน ภาคทรชตหตง

โรงเรรยน

Mean S.D.

35.26 16.53 14.69 18.73 16.8436.5032.13 34.02ภาษาเพนทอการสนทอสาร  100.00 39.09 20.48 38.24 20.3734.12 16.39

35.42 17.55 18.14 18.93 18.7640.9339.16 40.12ภาษาและวตฒนธรรม  100.00 42.56 19.74 42.19 19.8839.64 18.06

27.78 23.90 21.56 24.34 23.1137.6733.59 35.57ภาษากตบความสตมพตนธธกตบชชมชน

และโลก

 100.00 40.27 25.67 39.64 25.6335.39 22.67

สาระทรทโรงเรรยนควรเรองพตฒนาเนนทองจากคะแนนเฉลรทยของโรงเรรยนตตทากวอาคะแนนเฉลรทยระดตบประเทศไดนแกอ

1.) ภาษากตบความสตมพตนธธกตบชชมชนและโลก

2.) ภาษาและวตฒนธรรม

3.) ภาษาเพนทอการสนทอสาร

วตนทรท 17/02/2020 09:29:28
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หนนา 3/4

รหหสโรงเรรยน ชชชอโรงเรรยน

สหงกหดจหงหวหด สระบบรร

ทรชตหตงโรงเรรยน    นอกเมชองขนาดโรงเรรยน    เลลก

สสานหกงานคณะกรรมการการศศกษาขหตนพชตนฐาน

1019010054 วหดบบอพระออนทรร

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดหบชาตอขหตนพชตนฐาน (O-NET)
ชหตนประถมศศกษาปร ทรช 6  ปร การศศกษา 2561

ฉบหบทรช 5 - คบาสถอตอแยกตามสาระการเรรยนรรรสสาหรหบโรงเรรยน

ภาค กลาง

วอชา : คณอตศาสตรร  (64)

(Mode)
ฐานนอยม

(Median)
มหธยฐาน

(Min.)
คะแนนตสชาสบด

(Max.)
คะแนนสรงสบด

มาตรฐาน (S.D.)
สบวนเบรชยงเบน

(Mean)
คะแนนเฉลรชยจสานวนผรรเขราสอบระดหบ

โรงเรรยน  12 *25.0039.17 17.78 75.00 15.00 35.00

ขนาดโรงเรรยน  249,976 25.0034.11 17.54 100.00 0.00 30.00

ทรทตตตงโรงเรรยน  5,585 30.0033.89 16.67 100.00 0.00 30.00

จตงหวตด  7,211 25.0035.86 18.46 100.00 0.00 30.00

สตงกตด  443,813 25.0035.65 18.98 100.00 0.00 30.00

ภาค  151,849 25.0038.06 20.25 100.00 0.00 35.00

ประเทศ  701,420 25.0037.50 20.41 100.00 0.00 35.00

* : มรคอาฐานนนยมมากกวอา 1 คอา

คบาสถอตอจสาแนกตามระดหบ

โรงเรรยน
คะแนน

เตลม
สาระ จหงหวหด สหงกหด ประเทศ

S.D.S.D.S.D.S.D.Mean Mean Mean MeanMean MeanS.D. S.D.

ขนาด
โรงเรรยน ภาคทรชตหตง

โรงเรรยน

Mean S.D.

37.50 29.76 33.17 34.15 33.9332.8731.01 32.61บดรณาการ  100.00 34.57 34.78 34.17 34.7231.58 33.38

36.90 15.93 21.03 22.07 22.6431.8229.76 31.38จตานวนและการดตาเนนนการ  100.00 33.93 24.16 33.47 24.2329.69 19.96

18.75 25.26 25.79 26.81 26.9727.8926.60 28.07การวตด  100.00 30.59 28.26 30.15 28.2825.78 25.34

41.67 39.97 31.77 32.19 32.5827.1326.48 27.70เรขาคณนต  100.00 29.26 33.42 28.92 33.3325.56 31.21

37.50 29.76 36.76 37.35 37.3538.2937.47 39.15พรชคณนต  100.00 41.36 37.86 40.83 37.8435.96 36.57

72.22 29.92 33.73 32.93 33.7462.1059.21 60.68การวนเคราะหธขนอมดลและความนอา

จะเปป น

 100.00 63.66 33.09 62.40 33.7660.19 32.95

สาระทรทโรงเรรยนควรเรองพตฒนาเนนทองจากคะแนนเฉลรทยของโรงเรรยนตตทากวอาคะแนนเฉลรทยระดตบประเทศไดนแกอ

1.) การวตด

2.) พรชคณนต
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หนนา 4/4

รหหสโรงเรรยน ชชชอโรงเรรยน

สหงกหดจหงหวหด สระบบรร

ทรชตหตงโรงเรรยน    นอกเมชองขนาดโรงเรรยน    เลลก

สสานหกงานคณะกรรมการการศศกษาขหตนพชตนฐาน

1019010054 วหดบบอพระออนทรร

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดหบชาตอขหตนพชตนฐาน (O-NET)
ชหตนประถมศศกษาปร ทรช 6  ปร การศศกษา 2561

ฉบหบทรช 5 - คบาสถอตอแยกตามสาระการเรรยนรรรสสาหรหบโรงเรรยน

ภาค กลาง

วอชา : วอทยาศาสตรร  (65)

(Mode)
ฐานนอยม

(Median)
มหธยฐาน

(Min.)
คะแนนตสชาสบด

(Max.)
คะแนนสรงสบด

มาตรฐาน (S.D.)
สบวนเบรชยงเบน

(Mean)
คะแนนเฉลรชยจสานวนผรรเขราสอบระดหบ

โรงเรรยน  12 35.0036.04 8.20 55.50 23.50 35.00

ขนาดโรงเรรยน  249,976 35.0037.99 11.29 91.50 0.00 37.50

ทรทตตตงโรงเรรยน  5,585 32.0037.82 11.20 85.00 5.00 37.50

จตงหวตด  7,211 38.0038.83 11.88 94.50 5.00 38.00

สตงกตด  443,823 35.0038.83 11.91 100.00 0.00 38.00

ภาค  151,846 35.0040.03 12.45 97.00 2.50 38.50

ประเทศ  701,458 38.0039.93 12.63 100.00 0.00 38.50

คบาสถอตอจสาแนกตามระดหบ

โรงเรรยน
คะแนน

เตลม
สาระ จหงหวหด สหงกหด ประเทศ

S.D.S.D.S.D.S.D.Mean Mean Mean MeanMean MeanS.D. S.D.

ขนาด
โรงเรรยน ภาคทรชตหตง

โรงเรรยน

Mean S.D.

33.33 47.14 47.26 47.69 47.8434.9733.67 35.45บดรณาการ  100.00 38.59 48.68 37.82 48.4932.80 46.95

32.41 17.25 16.54 17.02 17.0035.8034.56 35.46สนทงมรชรวนตกตบกระบวนการดตารง

ชรวนต

 100.00 36.82 17.39 36.57 17.5234.95 16.66

61.46 19.57 28.63 28.12 28.2466.1164.47 65.16ชรวนตกตบสนทงแวดลนอม  100.00 66.32 27.55 66.01 27.9265.31 28.34

37.50 20.55 20.98 21.48 21.6039.9239.88 40.86สารและสมบตตนของสาร  100.00 41.90 22.03 42.14 22.1738.86 20.95

25.00 32.27 34.33 34.62 34.2737.7637.51 37.72แรงและการเคลนทอนทรท  100.00 37.56 34.09 37.49 34.1337.48 34.86

36.67 21.34 23.28 23.97 23.8538.0936.63 37.98พลตงงาน  100.00 40.19 24.55 39.81 24.5836.87 23.57

33.04 18.04 20.32 20.42 20.5734.0433.49 33.91กระบวนการเปลรทยนแปลงของ

โลก

 100.00 34.59 20.86 34.69 20.9132.85 19.84

33.33 33.33 25.79 25.63 25.9432.1531.98 32.41ดาราศาสตรธและอวกาศ  100.00 32.91 25.97 33.11 25.9931.17 25.42

สาระทรทโรงเรรยนควรเรองพตฒนาเนนทองจากคะแนนเฉลรทยของโรงเรรยนตตทากวอาคะแนนเฉลรทยระดตบประเทศไดนแกอ

1.) แรงและการเคลนทอนทรท

2.) สารและสมบตตนของสาร

3.) ชรวนตกตบสนทงแวดลนอม

4.) บดรณาการ

5.) สนทงมรชรวนตกตบกระบวนการดตารงชรวนต

6.) พลตงงาน

7.) กระบวนการเปลรทยนแปลงของโลก
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 1. ข้อมูลสถานศึกษา

  รหัสโรงเรียน : 1019600135 ชื่อโรงเรียน :  วัดบ่อพระอินทร์

  ขนาดโรงรียน : ขนาดเล็ก ที่ตั้งโรงเรียน : นอกเมือง อำเภอ : บ้านหมอ  จังหวัด : สระบุรี

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา : สพป.สระบุรี เขต 1 ศึกษาธิการจังหวัด : สระบุรี  ภาค : กลาง

  สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ 14  คน (ปกติ : 11 คน, พิเศษ :  3 คน)

 2. คะแนนสอบ NT

ด้าน

คะแนนเฉลี่ยร้อยละจำแนกตามระดับ

โรงเรียน
เขตพื้นที่ จังหวัด ศึกษาธิการภาค สังกัด ประเทศ

(N=120) (N=298) (N=1,788) (N=26,847) (N=30,583)

  ด้านภาษา (Literacy)

 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 52.46 52.68 51.03 56.41 52.73 53.18

SD. 3.52 6.56 6.55 6.76 6.65 6.83

ลำดับที่ 42 96 766 2,284 3,266

  ด้านคำนวณ (Numeracy)

 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 39.74 47.34 44.09 47.54 47.89 47.19

SD. 5.79 7.11 6.73 6.93 6.97 7.00

ลำดับที่ 64 147 996 3,524 4,721

  ด้านเหตุผล (Reasoning Abilities)

 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 52.46 48.73 47.07 50.96 47.57 48.07

SD. 4.24 5.90 5.84 5.88 5.98 6.08

ลำดับที่ 25 66 452 1,473 2,077

  รวมความสามารถทั้ง 3 ด้าน
 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 48.22 49.58 47.40 51.64 49.39 49.48

SD. 11.12 17.52 17.01 17.49 17.55 17.88

ลำดับที่ 50 113 868 3,911 5,015

 3. กราฟเปรียบเทียบผลคะแนน NT ของโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด ศึกษาธิการภาค สังกัด และประเทศ

   โรงเรียน    เขตพื้นที่    จังหวัด    ศึกษาธิการภาค    สังกัด    ประเทศ

ด้านภาษา (Literacy) ด้านคำนวณ (Numeracy) ด้านเหตุผล (Reasoning Abilities) รวมความสามารถทั้ง 3 ด้าน
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สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
รายงานผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2561

ฉบับที่ 1 แบบสรุปรายงานผลการทดสอบของโรงเรียน (School01)

 4. ตารางแสดงจำนวนและร้อยละนักเรียน จำแนกตามระดับคุณภาพ

สมรรถนะ

จำนวนและร้อยละนักเรียน จำแนกตามระดับคุณภาพ (ยกเว้นเด็กพิเศษ และ Walk-in)

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
  ด้านภาษา (Literacy) - - 3 27.27 8 72.72 - -

  ด้านคำนวณ (Numeracy) 1 9.09 - - 7 63.63 3 27.27

  ด้านเหตุผล (Reasoning Abilities) - - 6 54.54 5 45.45 - -

  รวมความสามารถทั้ง 3 ด้าน - - 2 18.18 8 72.72 1 9.09



สำนักทดสอบทางการศึกษา

 5. คะแนนสอบ NT รายตัวชี้วัด

ด้าน
คะแนน
ร้อยละ

ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก

ด้านภาษา (Literacy)(คะแนนรวม) 52.46 �

1. บอกความหมายของคำาและประโยคจากเรื่องที่ฟัง ดู และอ่าน 47.72 �

2. บอกความหมายของเครื่องหมายสัญลักษณ์ 42.42 �

3. ตอบคำาถามจากเรื่องที่ฟัง ดู และอ่าน 61.03 �

4. บอก เล่าเรื่องราวที่ได้จากการฟัง ดู และอ่านอย่างง่ายๆ 49.09 �

5. คาดคะเนเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจากเรื่องที่ฟัง ดู และอ่าน 50.50 �

6. สื่อสารความรู้ ความเข้าใจ ข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟัง ดู และอ่านอย่างเหมาะสม 55.84 �

ด้านคำานวณ (Numeracy)(คะแนนรวม) 39.74 �

1. ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หรือทักษะการคิดคำานวณเพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ หรือหาคำาตอบจากสถานการณ์ต่างๆ
ในชีวิตประจำาวันเกี่ยวกับความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ เรื่องจำานวนและการดำาเนินการตามขอบข่ายสิ่งเร้า

35.60 �

2. ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หรือทักษะการคิดคำานวณเพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ หรือหาคำาตอบจากสถานการณ์ต่างๆ
ในชีวิตประจำาวันเกี่ยวกับความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัด ตามขอบข่ายสิ่งเร้า

39.61 �

3. ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หรือทักษะการคิดคำานวณเพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ หรือหาคำาตอบจากสถานการณ์ต่างๆ
ในชีวิตประจำาวันเกี่ยวกับความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ เรื่อง เรขาคณิต ตามขอบข่ายสิ่งเร้า

51.51 �

4. ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หรือทักษะการคิดคำานวณเพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ หรือหาคำาตอบจากสถานการณ์ต่างๆ
ในชีวิตประจำาวันเกี่ยวกับความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ เรื่อง พีชคณิต ตามขอบข่ายสิ่งเร้า

36.36 �

5. ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หรือทักษะการคิดคำานวณเพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ หรือหาคำาตอบจากสถานการณ์ต่างๆ
ในชีวิตประจำาวันเกี่ยวกับความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น ตามขอบข่ายสิ่งเร้า

48.48 �

ด้านเหตุผล (Reasoning Abilities)(คะแนนรวม) 52.46 �

1. มีความเข้าใจในข้อมูล สถานการณ์ หรือสารสนเทศทางด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ด้านสังคม เศรษฐศาสตร์
และด้านการดำาเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล

64.77 �

2. วิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ หรือสารสนเทศ โดยใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ด้านสังคม เศรษฐศาสตร์
และด้านการดำาเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล

53.53 �

3. สามารถสร้างข้อมูลสรุปใหม่ ออกแบบ วางแผน บนพื้นฐานของข้อมูล สถานการณ์ หรือสารสนเทศที่ผ่านการวิเคราะห์
โดยใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ด้านสังคม เศรษฐศาสตร์ และด้านการดำาเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล

33.33 �

4. สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล หรือให้ข้อสนับสนุนข้อโต้แย้งที่สมเหตุสมผล โดยคำานึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม ค่านิยม
ความเชื่อ ในกรณีที่มีสถานการณ์ที่ต้องการตัดสินใจหรือแก้ปัญหา

53.03 �

รวมความสามารถทั้ง 3 ด้าน 48.22 �

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

School01

การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)

2 / 2

ระดับคุณภาพ

ช่วงคะแนนและคะแนนร้อยละในแต่ละระดับคุณภาพ

ด้านภาษา ด้านคำนวณ ด้านเหตุผล รวมทุกด้าน

คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ

ดีมาก 28.00 - 35 79.98 - 100 25.00 - 35 71.41 - 100 26.00 - 35 74.27 - 100 79.00 - 105 75.24 - 100

ดี 20.00 - 27.99 57.12 - 79.97 19.00 - 24.99 54.27 - 71.40 19.00 - 25.99 54.27 - 74.26 58.00 - 78.99 55.24 - 75.23

พอใช้ 12.00 - 19.99 34.27 - 57.11 11.00 - 18.99 31.41 - 54.26 12.00 - 18.99 34.27 - 54.26 35.00 - 57.99 33.33 - 55.23

ปรับปรุง 0.00 - 11.99 0.00 - 34.26 0.00 - 10.99 0.00 - 31.40 0.00 - 11.99 0.00 - 34.26 0.00 - 34.99 0.00 - 33.32

 6. เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพในแต่ละความสามารถ
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 1. ข้อมูลโรงเรียน

 รหัสโรงเรียน : 1019600135  ชื่อโรงเรียน :  วัดบ่อพระอินทร์

 ขนาดโรงรียน : ขนาดเล็ก  ที่ตั้งโรงเรียน : นอกเมือง อำเภอ : บ้านหมอ จังหวัด : สระบุรี

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา : สพป.สระบุรี เขต 1 ศึกษาธิการจังหวัด : สระบุรี ภาค :กลาง

 สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ 9  คน (ปกติ : 9 คน, พิเศษ : - คน)

 2. คะแนนประเมินการอ่าน

สมรรถนะ
คะแนนเฉลี่ยร้อยละจำแนกตามระดับ

เขตพื้นที่ จังหวัด ศึกษาธิการภาค สังกัด ประเทศ

การอ่านออกเสียง
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 39.33 67.42 64.62 64.15 65.70 66.13

S.D. 8.91 13.29 14.43 14.83 14.03 14.42

การอ่านรู้เรื่อง
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 43.77 70.88 68.96 70.68 71.17 71.24

S.D. 7.51 9.48 9.93 10.05 9.63 9.91

รวม 2 สมรรถนะ
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 41.55 69.15 66.79 67.42 68.44 68.69

S.D. 8.32 11.58 12.43 12.77 21.82 22.53

 3. กราฟเปรียบเทียบผลคะแนนประเมินการอ่านของโรงเรียน กับเขตพื้นที่ จังหวัด ศึกษาธิการภาค สังกัด และประเทศ

  โรงเรียน   เขตพื้นที่   จังหวัด   ศึกษาธิการภาค   สังกัด   ประเทศ

การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 สมรรถนะ
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สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test: RT)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2561

ฉบับที่ 1 แบบสรุปรายงานผลการทดสอบของโรงเรียน (R-School01)

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test: RT)

 4. ตารางแสดงจำานวนและร้อยละนักเรียน จำาแนกตามระดับคุณภาพ

สมรรถนะ

จำานวนและร้อยละนักเรียน จำาแนกตามระดับคุณภาพ

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง

จำานวน ร้อยละ จำานวน ร้อยละ จำานวน ร้อยละ จำานวน ร้อยละ

  การอ่านออกเสียง - - 2 22.22 4 44.44 3 33.33

  การอ่านรู้เรื่อง - - 3 33.33 5 55.55 1 11.11

  รวม 2 สมรรถนะ - - 3 33.33 5 55.55 1 11.11



สำานักทดสอบทางการศึกษา

ระดับคุณภาพ

ช่วงคะแนนและคะแนนร้อยละในแต่ละระดับคุณภาพ

การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 สมรรถนะ

คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ

ดีมาก 37.50 – 50 75.00 - 100 37.50 – 50 75.00 - 100 75.00 - 100 75.00 - 100

ดี 25.00 – 37.49 50.00 – 74.99 25.00 – 37.49 50.00 – 74.99 50.00 – 74.99 50.00 – 74.99

พอใช้ 12.50 – 24.99 25.00 – 49.99 12.50 – 24.99 25.00 – 49.99 25.00 – 49.99 25.00 – 49.99

ปรับปรุง 0 – 12.49 0 - 24.99 0 – 12.49 0 - 24.99 0 - 24.99 0 - 24.99

 6.เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพในแต่ละความสามารถ

 5. คะแนนประเมินการอ่าน รายสมรรถนะและรายองค์ประกอบ

สมรรถนะและองค์ประกอบ
คะแนน
ร้อยละ

ระดับคุณภาพ

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก

การอ่านออกเสียง 39.33 �

1. การอ่านคำา 43.33 �

2. การอ่านประโยค 36.38 �

3. การอ่านข้อความ 40.27 �

การอ่านรู้เรื่อง 43.77 �

1. การอ่านคำา 55.00 �

2. การอ่านประโยค 36.66 �

3. การอ่านข้อความ 35.55 �

รวม 2 สมรรถนะ 41.55 �

สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

School01

การประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test: RT)
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