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คำนำ 
 

  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปการศึกษา 2562 ของโรงเรียนวัดบอพระอินทร ฉบับ
นี ้ จัดทำขึ้นตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ขอ 3 ระบุใหสถานศึกษาจัดทำ
รายงานผลการประเมินตนเอง ใหแกหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเปนประจำทุกป 
เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที ่สะทอนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งเปน
ผลสำเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาในระดับปฐมวัย 3 มาตรฐาน ไดแก 
มาตรฐาน คุณภาพเด็ก มาตรฐานกระบวนการบริหารและการจัดการ และ มาตรฐานการจัดประสบการณท่ี
เนนเด็กเปนสำคัญ และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3 มาตรฐาน ไดแก มาตรฐานคุณภาพของผูเรียน มาตรฐาน
กระบวนการบริหารและการจัดการ และมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผู เรียนเปนสำคัญ เพื่อ
นำเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปที่ผานมาตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ ตลอดจน
เผยแพรตอสาธารณชนไดรับทราบ และเตรียมความพรอมในการประเมินภายนอก โดยสำนักงานรับรอง
มาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ตอไป 
  ขอขอบคุณคณะครู ผูปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื ้นฐาน และผูที ่มีสวน
เกี่ยวของทุกฝายที่มีสวนรวมในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปการศึกษา 2562 ฉบับนี้ 
คณะผูจัดทำหวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารรายงานฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอการนำไปใชในการพัฒนา คุณภาพ
การศกึษาของโรงเรียนวัดบอพระอินทร ในปการศึกษา 2563 ตอไป  
 
 
 

(นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร) 
ผูอำนวยการโรงเรียนวัดบอพระอินทร 

1 พฤษภาคม 2563 
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สวนที่ 1   
ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
1. ขอมูลท่ัวไป 
 ชื่อสถานศึกษา: โรงเรียนวัดบอพระอินทร 
 ที่อยู: เลขที่  190  หมูที่ 7   บานบอพระอินทร     ตำบลสรางโศก     อำเภอบานหมอ    จังหวัดสระบุรี  
รหัสไปรษณีย 18130 
 สังกัด: สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 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 6 - 1 3 11 

 
 2.2  วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

 
 
 2.3  สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 
 

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

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

4. ภาษาอังกฤษ 1 30 

5. ประถมศึกษา 1 30 

6. ปฐมวัย 1 30 

7. วิทยาการคอมพิวเตอร 1 30 

8. วิทยาศาสตร 1 30 
รวม 7  

ตํ่ากวาปริญญาตรี
18%

ปริญญาตรี
55%

ปริญญาโท
27%

ปริญญาเอก
0%

วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร

ตํ่ากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
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3.  ขอมูลนักเรียน 
 จำนวนนักเรียน  ปการศึกษา  2562 รวม 106 คน  
 

ระดับชั้นเรียน จำนวนหอง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยตอหอง 
ชาย หญิง 

อ.2 1 13 4 17 1:17 
อ.3  1 10 7 17 1:17 
รวม 2 23 11 34  
ป.1 1 8 5 13 1:13 

ป.2 1 4 6 10 1:10 

ป.3 1 12 5 17 1:17 

ป.4 1 8 4 12 1:12 

ป.5 1 7 5 12 1:12 

ป.6 1 3 5 8 1:8 
รวม 6 42 30 72  

รวมทั้งหมด 8 65 41 106  
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อนุบาล 2

อนุบาล 3

เปรยีบเทียบจํานวนนักเรียนระดับอนุบาล ยอนหลัง 4 ป
 ปการศึกษา 2559-2562

ป กศ. 2562 ป กศ. 2561 ป กศ. 2560 ป กศ. 2559
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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 17 15 17 17 14 14 
อ.3 17 17 17 17 17 17 
รวม 34 32 34 34 31 31 

รอยละ 100 94.12 100 100 91.18 91.18 
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12
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8

0 5 10 15 20 25

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

เปรยีบเทียบจํานวนนักเรียนระดับประถม ยอนหลัง 4 ป
ปการศึกษา 2559-2562

ป กศ. 2562 ป กศ. 2561 ป กศ. 2560 ป กศ. 2569
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 4.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  1)  รอยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึง  ระดับชั้นประถมศึกษาปที่  6 ปการศึกษา  2562 
 

 
 
  2)  รอยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน ในระดับดขีึ้นไป 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ปการศึกษา  2562 
 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

รอยละ 

ไมผาน ผาน ดี ดีเยี่ยม 
ป.1 13 0 5 8 0 8 61.54 
ป.2 10 0 6 1 3 4 40.00 
ป.3 17 0 2 2 13 15 88.24 
ป.4 12 0 2 2 8 10 83.33 
ป.5 12 0 4 3 5 8 66.67 
ป.6 8 0 0 4 4 8 100 

รวม 72 0 19 20 33 53 73.61 

77.78

75.00

68.06

79.17

77.78

87.50

88.89

91.67

94.44

68.06

90.28

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00

ภาษาไทย

คณิตศาสตร

วิทยาศาสตร

สังคมศึกษาฯ

ประวัติศาสตร

หนาท่ีพลเมือง

สุขศึกษาฯ

ศิลปะ

การงานอาชพีฯ

ภาษาอังกฤษ

ปองกันการ… 

รอยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละรายวิชาในระดับ 3 
ข้ึนไป ปการศึกษา 2562

รอยละ
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  3)  รอยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคในระดับดีขึ้นไป 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ปการศึกษา  2562 
 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

รอยละ 

ไมผาน ผาน ดี ดีเยี่ยม 
ป.1 13 0 0 13 0 13 100.00 
ป.2 10 0 0 7 3 11 100.00 
ป.3 17 0 0 0 17 17 100.00 
ป.4 12 0 0 0 12 12 100.00 
ป.5 12 0 0 3 9 12 100.00 
ป.6 8 0 0 0 8 8 100.00 
รวม 72 0 0 23 49 72 100.00 

 
  4)  รอยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ปการศึกษา 2562 ของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในระดับผานขึ้นไป 
 

สมรรถนะสำคัญ 
ผลการประเมิน ระดับ

ผาน 
ขึ้นไป 

รอยละ 

ไมผาน ผาน ด ี
ดี

เยี่ยม 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 0 0 4 4 8 100 
2. ความสามารถในการคิด 0 0 6 2 8 100 
3. ความสามารถในการแกปญหา 0 0 1 7 8 100 
4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 0 0 0 8 8 100 
5. ความสามารถในการใชเทคโนโลย ี 0 0 0 8 8 100 

รวม 0 0 11 29 40 100 
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5.  ผลการประเมินทดสอบความสามารถดานการอานออกของผูเรียน (RT) ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 
 5.1  ผลการประเมินทดสอบความสามารถดานการอานออกของผูเรียน (RT)  ปการศึกษา 2562 
 

 
 
 5.2  การเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถดานการอานออกของผูเรียน (RT) 
ปการศึกษา 2561 – 2562 
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ระดับโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับสพฐ. ระดับประเทศ

คะแนนเฉลี่ยรอยละผลการประเมินความสามารถดานการอานออกของผูเรียน 
(RT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2562

การอานออกเสียง การอานรูเร่ือง รวมทั้ง 2 สมรรถนะ

39.33

43.77

62.61

87.33

0 20 40 60 80 100

การอานออกเสียง

การอานรูเร่ือง

เปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ยรอยละผลการประเมินความสามารถดานการอานออก
ของผูเรียน (RT) ชั้นประถมศกึษาปท่ี 1 ปการศกึษา 2561-2562

ป กศ.2562 ป กศ.2561
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6.  ผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 
 6.1  ผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT) ปการศึกษา 2562 
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ดานภาษาไทย ดานคณิตศาสตร รวมทั้ง 2 ดาน

คะแนนเฉลี่ยรอยละผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียน
ระดบัชาติ (NT) 

ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ปการศกึษา 2562

ระดับโรงเรียน ระดับสพฐ. ระดับประเทศ
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รอยละของจํานวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน
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 6.2  การเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT) 
ปการศึกษา 2561 – 2562 
  1) เปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ 
(NT) และรอยละผลตางระหวางปการศึกษา 2561-2562 
 

ความสามารถ ปการศึกษา 
2561 

ปการศึกษา 
2562 

รอยละของผลตาง 
ระหวางปการศึกษา 

ดานภาษาไทย 52.46 54.61 +2.15 
ดานคณิตศาสตร 39.74 53.46 +13.72 

รวม 2 ดาน 48.22 54.03 +5.81 
 
  2. เปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT) ป
การศกึษา 2561-2562 จำแนกตามรอยละของระดับคุณภาพ 
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7. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
 ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
  1)  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562 
 

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

 
  โรงเรยีนวัดบอพระอินทรไดแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในโดยดำเนินการประเมินผล
การดำเนินงานตามสภาพจริง ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยกำหนด
มาตรฐานใหเปนไปตามมาตรฐานการศกึษา ซึ่งกระทรวงศกึษาธิการ ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2561 โดย
ใชวิธีการหลากหลาย ตามเกณฑการประเมินคุณภาพภายในของกระทรวงฯ โดยกำหนดเกณฑการพิจารณา 
เปนรอยละ และระดับคุณภาพดังนี้ 
ระดับคุณภาพ และความหมาย 

ระดับคุณภาพและความหมาย 
 

ระดับคุณภาพ 
ความหมาย 

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

 
1. ระดับปฐมวัย 
 ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
 
มาตรฐานการศึกษา: ด ี

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ด ี
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 
มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสำคัญ ด ี

 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก 
ระดับคุณภาพ : ด ี
  1) กระบวนการพัฒนา 
   โรงเรียนวัดบอพระอินทรดำเนินการพัฒนาผูเรียนใหสอดคลองกับพันธกิจของโรงเรียน คือ
พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานสากล มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีสมบูรณ 
มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเปนไทย และรับผิดชอบตอสังคม มีทักษะอาชีพ นอมนำศาสตรพระราชามาใช
ในการดำเนินชีวิต โดยดำเนินการดังนี ้
   1. โรงเรียนดำเนินการพัฒนาการเด็กปฐมวัยดานรางกาย ใหแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแล
ความปลอดภัยของตนเอง โดยสถานศกึษาไดประชุมผูเก่ียวของเพ่ือหาแนวทางจัดประสบการณการเรียนรูและ
จัดกิจกรรมเสริมตาง ๆ เพ่ือใหผูเรียนบรรลุตามตัวบงชี้ ดำเนินการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐาน มโีครงการ
และกิจกรรมหลากหลาย จัดประสบการณทั้งในและนอกหองเรียน ตอนเชามีการทำกิจกรรมหนาเสาธงโดยการ
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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 กิจกรรมเกมการศึกษา กิจกรรมโครงงาน เด็กไดรับประทานอาหารที่มีคุณคาครบ 5 หมู จาก โครงการ
อาหารกลางวัน ฝกใหเด็กรับประทานอาหารดวยตนเอง และ ดื่มอาหารเสริม (นม) ทุกวัน ไมเหลือทิ้ง ฝกสุข
นิสัยโดยลางมือกอนและหลังรับประทานอาหาร การลางมืออยางถูกวิธ ี (๗ ขั้นตอน) กิจกรรมสงเสริมการลาง
หนาแปรงฟนหลังรับประทานอาหารกลางวัน เขาหองน้ำหองสวมดวยตนเอง กิจกรรมสงเสริมการตรวจสุขภาพ
รางกายจากเจาหนาที่อนามัย รูจักดูแลรักษาสุขภาพ นอนกลางวันเปนเวลาอยางเพียงพอ จัดสภาพแวดลอมท่ี
เอ้ือตอการพัฒนาดานรางกาย จัดท่ีทิ้งขยะไวในและนอกหองเรียน กิจกรรมวันขึ้นปใหม กิจกรรมออมทรัพย  
   2.  พัฒนาเด็กดานอารมณ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณโดยจัด กิจกรรมฝกสมาธิ
ทุกวัน กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา แสดงความชื่นชมเมื่อเด็กทำสิ่งที่ดี สื่อสารกับเด็กดวยเหตุและผล การ
เลี้ยงดูใหความรัก ความอบอุน 
   3.  พัฒนาเด็กดานสังคม ฝกการชวยเหลือตนเอง และเปนสมาชิกที่ดีของสังคม โดยฝกการ
ทำงานเปนกลุมจากการทดลอง กิจกรรมสรางสรรค จัดประสบการณที่สงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม ผาน
กิจกรรมการรักษสิ่งแวดลอมในโรงเรียน โครงการสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โครงการโรงเรียนของหนูสู
พัฒนาการทั้ง 4 ดาน สงเสริมใหเด็กปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและชวยเหลือตนเองไดฝกฝนระเบียบวินัย รูจัก
เก็บของเขาที่ใหถูกตองเหมาะสมในที่ที่จัดไวให เชน เก็บของใชสวนตัว ของเลน อุปกรณและจานใสอาหาร 
กิจกรรมเปนกลุ มและการจัดกิจกรรมกลุ มใหญทั้งระดับปฐมวัย เชน การละเลนพื้นบาน  กิจกรรมกีฬาสี 
กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมวันขึ้นปใหม กิจกรรมวันแม กิจกรรมวันไหวครู และการศึกษานอกสถานที่ สราง
ขอตกลงในการปฏิบัติตนในหองเรียนรวมกัน จัดเวรรับผิดชอบดูแลการจัดเก็บอุปกรณใหเปนระเบียบใหรูจัก
การอยูรวมกัน รวมกับผูอื่น 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
ทักษะในการใชประสาทสัมผัสทั้ง 5  มีสุขนิสัยที่ดี รู จักดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง ปฏิบัติตนตาม
ขอตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกหางจากสิ่งเสพติด ระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดลอม และสถานการณท่ี
เสี่ยงอันตราย และดูแลความปลอดภัยของตนเองไดเหมาะสมกับสขุภาพและวัย   
   2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณไดดี มีสุขภาพจิตที่ดี รา
เริง ยิ้มแยมแจมใส มีความสุข แสดงอารมณความรูสึกไดเหมาะสม รูจักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอย รูจัก
เขาแถวรอคิว ในการรับประทานอาหาร ยอมรับ และพอใจในความสามารถ และผลงานของตนเองและผูอ่ืน มี
จิตสำนึกและคานิยมที่ดี มีความมั่นใจ กลาพูดกลาแสดงออก ชอบชวยเหลือแบงปน เคารพสิทธิ รูจักหนาที่
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รับผิดชอบ ตามที่ไดรับมอบหมาย ตามเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น ซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการเลนกิจกรรม และมีการแสดงออกทางอารมณไดเหมาะสมกับวัย 
   ๓. มีพัฒนาการดานสังคมตามวัย ชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได รูจักเก็บ
สิ่งของเครื่องใช ทั้งของสวนตัวและสวนรวม ชวยเหลือแบงปน และปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของกลุมและของ
ชั้นเรียน เชื่อฟงคำสั่งสอนของพอ แม ครูอาจารย รูจักชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน มีวินัยใน
ตนเอง รับผิดชอบ ประหยัดและพอเพียง มีสวนรวมดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในและนอกหองเรียน ประพฤติตน
ตามวัฒนธรรมไทย และศาสนาพุทธ เขาวัดทำบุญวันพระ ไหว ยิ้มทักทาย และมีสัมมาคารวะกับผูใหญ ไม
รังแกกัน เลนและทำกิจกรรมรวมกับเพื่อน ๆ ไดอยางมีความสุข ไมใชความรุนแรงในการแกปญหา กิจกรรม
ทัศนศึกษาแหลงเรียนรูชุมชน เด็กไดศึกษาสภาพจริงจากแหลงเรียนรูภายในชุมชนที่หลากหลายทำใหนักเรียน
มีเจตคติที่ดีตอชุมชนและนำความรูไปใชในชีวิตประจำวันไดจริง 
   ๔. มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได กลาพูด กลาแสดงออก มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสม
กับวัย มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได สนใจเรียนรูสิ่งรอบตัว ซักถามอยางตั้งใจ สนทนาโตตอบ
และเลาเรื่องใหผูอื่นเขาใจ ตั้งคำถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามคนหาคำตอบ อานนิทานและ
เลาเรื ่องที ่ตนเองอานไดเหมาะสมกับวัย รักการเรียนรูมีความคิดรวบยอดเกี ่ยวกับสิ ่งตาง ๆ ที ่เกิดจาก
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 แข็งแรง 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 93.46 โดยแยกเปน ใชมือและตาประสานกันไดดี รอยละ 91.18 
รูจักดูแลสุขภาพอนามัยสวนตัว และปฏิบัติจนเปนนิสัย ปฏิบัติตนตามขอตกลงเกี ่ยวกับความปลอดภัย 
หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงตอโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดลอม และสถานการณท่ีเสี่ยงอันตราย 
รอยละ 100 มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได ระดับ ดีเยี่ยม รอยละ 
93.46 โดยแยกเปน เด็กราเริงแจมใส รอยละ 97.06 รูจักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอย รอยละ 94.12 
มีจิตสำนึกและคานิยมที่ดี รอยละ 91.18 เคารพสิทธิ รูหนาที่รับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
ชื่นชมและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว รอยละ 100 มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือ
ตนเอง และเปนสมาชิกที่ดีของสังคม  ระดับดีเยี่ยม รอยละ 93.79 โดยแยกเปน ชวยเหลือตนเองในการ
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ปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน มีวินัยในตนเอง รอยละ 100 ประหยัดและพอเพียง รอยละ 94.12 มีมารยาทตาม
วัฒนธรรมไทย รอยละ 100 เลนและทำงานกับผูอื่นได รอยละ 100 สำหรับพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสาร
ได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได ในประเด็น สรางสรรคผลงานตามความคิดและจินตนาการ 
ใชสื่อเทคโนโลยี เปนเครื่องมือในการเรียนรูและแสวงหาความรูอยูในเกณฑ ดีเยี่ยม รอยละ 100 
 
  4) จุดควรพัฒนา 
   ควรพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได  ใน
ประเด็น  การฝกใหเด็ก ตั้งคำถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามคนหาคำตอบ การอานนิทานและ
ฝกการเลาเรื่องท่ีตนเองอาน การทำกิจกรรมเสริมสติปญญาใหเหมาะสมตามวัย พัฒนาความสามารถในการคิด
รวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร การคิดแกปญหาและการตัดสินใจในเรื่องงาย ๆ 
การใชสื่อเทคโนโลยี เปนเครื ่องมือในการเรียนรูและแสวงหาความรู  และสำหรับ พัฒนาการดานรางกาย 
แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได ควรพัฒนาในเรื่องน้ำหนัก เนนในเรื่องการควบคุม
อาหารและการออกำลังกาย ปลูกฝงในเรื่องสุขนิสัยที่ด ีการเลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน เนื่องจากเด็ก
ปฐมวัยสวนหนึ่งมีน้ำหนักเกินมาตรฐาน การยืนตรงเมื่อไดยินเพลงชาต ิ การใชคำพูดขอบคุณ ขอโทษและวาจา
สุภาพเหมาะสมกับวัย รวมถึงความมั่นใจและการกลาแสดงออกของผูเรียนยังไมคอยชัดเจน ผูเรียนบางคนยัง
ขาดทักษะในการแกปญหา บางคนขาดความมั่นใจและการกลาแสดงออก บางคนขาดความมีวินัย ความ
รับผิดชอบ 
 
  5) แผนพัฒนาเพื่อใหไดมาตรฐานท่ีสูงขึ้น 
 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 กิจกรรมนักขาวรุ นเยาว 
กิจกรรมโครงงานหนูนอยพอเพียง กิจกรรมรักการอาน 
  7 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
  8. โครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมนักเรียน จัดทำอาหารกลางวันที ่ดีมีคุณภาพ
เหมาะสมตอความตองการของรางกาย อบรมฝกมารยาทในการรับประทานอาหาร 
  9. โครงการเรียนฟร ี15 ป อยางมีคณุภาพ 
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มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ : ด ี
  1) กระบวนการพัฒนา 
   ๑. การพัฒนาหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น โดย
โรงเรียนวัดบอพระอินทร ไดมีการกำหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจของสถานศึกษาในการจัดการศึกษา
ปฐมวัยอยางชัดเจน ใหคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชน เขามามีสวนรวม มีองคประกอบที่สำคัญเพ่ือที่จะ
ขับเคลื่อนการศึกษาระดับปฐมวัย มีหลักสูตรปฐมวัยที่ยืดหยุนและสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษาเปน
รูปแบบการจัดประสบการณที่กอใหเกิดการเตรียมความพรอม  เนนการเรียนรูผานการเลนและการลงมือ
ปฏิบัติดวยตนเอง  สอดคลองกับวิถีชีวิตของครอบครัว  ชุมชน  และทองถิ่น  เปนการพัฒนางานวิชาการท่ีเนน
คุณภาพผูเรียน พิจารณาจากวัยของเด็ก  ประสบการณของเด็ก มุงพัฒนาเด็กทุกดาน ทั้งดานรางกาย อารมณ
จิตใจ สังคม และสติปญญา เพ่ือใหผูเรียนมีความสุขในการเรียนรู   
   ๒. จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน  เนื่องจากโรงเรียนมีครูประจำการเอกปฐมวัยเพียง 1 คน จึง
ทำการจัดหา ครูพี ่เลี ้ยงที่ผานการอบรมทางดานการดูแลเด็กปฐมวัยที่เหมาะสมโดยความรวมมือกันของ
คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง และชุมชน ไดการหาเงินเพื่อทำการจางครู เพื่อจัดประสบการณการ
เรียนรูอีก 1 คน เพือ่ใหครบทั้ง 2 ชั้นเรียน 
   ๓. สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ โดยการพัฒนาครูและบุคลากรให
มีศักยภาพ สงบุคลากรเขารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื ่อง เพื ่อใหบุคลากรดานการศึกษา
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 จัดพื้นท่ี
สำหรับแปรงฟน ล างมือ ทำความสะอาดรางกาย หองน้ำหองสวม พรอมอุปกรณที ่จำเป น การจัด
สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกหองเรียนที่คำนึงถึงความปลอดภัยของผูเรียน มีมุมประสบการณและสื่อ
การเรียนรู ที ่หลากหลายที่ไดจากธรรมชาติหรือสื ่อในชุมชน  มุ งเนนใหเกิดการเรียนรู แบบเรียนปนเลน มี
ความสุขในการเรียนรู จัดใหมีหองคอมพิวเตอรเพ่ือใหเด็กไดศึกษาหาขอมูลทางโลกออนไลน มีสื่อเทคโนโลยีใช
ในการสืบเสาะหาความรู ใหบริการทั้งดานสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณเพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ
เพ่ือพัฒนาครูอยางเพียงพอและทั่วถึง สงเสริมใหเกิดการเรียนรูทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุม 
   ๕. ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ มี
การจัดทำสารสนเทศของ เด็กปฐมวัยอยางเปนระบบ รายบุคคล มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บ
ขอมูล จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ และเพ่ือการจัดการเรียนรู 
   ๖. ดานระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม โดยมีระบบประกัน
คุณภาพภายใน กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที ่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  
และอัตลักษณที่สถานศึกษากำหนด จัดทำแผนการจัดประสบการณที่สอดคลองกับมาตรฐานตามหลักสูตร
การศกึษาปฐมวยั  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. มีครูเพียงพอกับชั้นเรียน ครบทั้ง 2 ชั้นเรียน โดยมีครูท่ีจบตรงเอกปฐมวัย และครูพ่ีเลี้ยงที่
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 ซึ่งโรงเรียนไดอำนวยความสะดวกในการจัดหาตามความจำเปน การใหบริการสื ่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ วัสดุ และอุปกรณ เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณและพัฒนาครู โดยมีการจัดโครงการจัดซื้อ
วัสดุการศึกษาสำหรับทุกหองเรียน 
   ๖. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี ่ยวของทุกฝายมีสวนรวม โดย สถานศึกษา
กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย กำหนดอัตลักษณของ
สถานศึกษา สามัคคี เปนบุรุษ และสตรีที่สงางาม จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดรับกับ
มาตรฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1  และดำเนินการตามแผน มีการ
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการ
ประเมินตนเองประจำป เพ่ือนำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 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 เพ่ือใหทุกฝายมีสวนรวมในการกำหนดวิสัยทัศน 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 สอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน จัด
สิ่งอำนวยความสะดวกใหบริการดานสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณเพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ 
 
  4) จุดควรพัฒนา 
   สรางเครือขายความรวมมือภายนอกที่หลากหลายเพ่ือใหโรงเรียนมีความเขมแข็ง มีสวนรวม
รับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา  และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
 
  5) แผนพัฒนาเพื่อใหไดมาตรฐานท่ีสูงขึ้น 
 แผนปฏิบัติงานที่ 2 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 
  1) โครงการจัดซื้อวัสดุทางการศึกษา 
  2) โครงการพัฒนาระบบประกัน 
  3) โครงการนิเทศภายใน 
  4) โครงการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  
  5) โครงการโรงเรียนของหนูสูพัฒนาการทั้ง 4 ดาน  
  6 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
  7 โครงการประชาสัมพันธ 
  8) โครงการปรับปรุงแหลงเรียนรู 
  9) ซื้อวัสดุครุภัณฑสำนักงาน 
 
มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสำคญั 
ระดับคุณภาพ : ด ี
  1) กระบวนการพัฒนา 
   1. จัดประสบการณใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุล เต็มศักยภาพ โดยสงเสริมใหครู 
มุงเนนความสำคัญของการพัฒนาการในทุก ๆ ดาน ท้ังทางดานรางกาย อารมณจิตใจ สังคม และสติปญญา มี
ความรู คุณธรรม จริยธรรม และมีวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต จัดประสบการณการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สำคัญ เพ่ือใหสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางเปนสุข ภายใตคำวา เกง ดี มีสุข ครอบคลุมพัฒนาการในทุก ๆ 
ดานใหเหมาะสมกับวัยและเด็กแตละคน โดย ดานรางกาย พัฒนาการเคลื่อนไหวทางรางกาย เด็กเคลื่อนไหว
อยางเหมาะสมตามจินตนาการ ใหรางกายทุกสวน ทั้งกลามเนื้อมัดใหญมัดเล็กใหทำงานอยางมีประสิทธิภาพ 
ดานอารมณ จิตใจ เด็กชวยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได มีวินัยในตนเอง เลนรวมกับผูอ่ืนได มี
สัมมาคารวะตอผูใหญ ดานสติปญญา มีความคดิรวบยอด รูจักการแกปญหา สื่อสารและมีทักษะความคิด
พ้ืนฐานแสวงหาความรูไดอยางเหมาะสมตามวัย ครูรูจักเด็กเปนรายบุคคล สรางปฏิสัมพันธที่ดีกับผูปกครอง 
ออกเยี่ยมบาน รวมกันพัฒนาศักยภาพของเด็ก เพ่ือใหมีพัฒนาการทุกดานไดอยางเหมาะสม  
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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. จัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู ใชสื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัยจัดบรรยากาศที่
เอ้ือตอการเรียนรู ซึ่งสามารถยืดหยุนไดความเหมาะสมและสอดคลองกับหลักสูตรปฐมวัย ทั้งในหองเรียนและ
นอกหองเรียน หองเรียนมีบรรยากาศ แจมใส กวางขวางพอเหมาะ มีมุมสงเสริมประสบการณการเรียนรู มีการ
ตกแตงหองเรียนใหสดใส การจัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่สงเสริมความสนใจใหแกผูเรียน ชั้นเรียนมบีรรยากาศ
เต็มไปดวยความอบอุน  ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย มีการใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
และมีสื่อการเรียนรูที่เอ้ือตอการจัดประสบการณการเรียนการสอน 
   4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง 
การจัดประสบการและพัฒนาเด็ก มีการติดตามและประเมินผลพัฒนาการเด็กอยางเปนระบบ มีการจัดทำ
แผนการจัดประสบการณที่สอดคลองกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การประเมินพัฒนาการของ
เด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณการเรียนรู และการจัดกิจวัตรประจำวัน ดวยเคร่ืองมือและวิธีการที่
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 จัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู ใชสื่อ และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับ
วัย ครูจัดหองเรียนใหสะอาด อากาศถายเท ปลอดภัย มีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก พื้นที่สำหรับมุมประสบการณ
และการจัดกิจกรรม เด็กมีสวนรวม ในการจัดสภาพแวดลอมในหองเรียน เชน ปายนิเทศ การดูแลตนไม เปน
ตน ครูใชสื ่อและเทคโนโลยีที ่เหมาะสมกับชวงอายุ ระยะความสนใจ และวิถ ีการเรียนรู ของเด็ก เชน 
คอมพิวเตอรสำหรับการเรียนรูกลุมยอย สื่อของเลนที่กระตุนใหคิดและหาคำตอบ เปนตน 
   ๔. มีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุง การจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจำวันดวย
เครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย โดยผูปกครองและผูเกี่ยวของมีสวนรวม และนำผลการประเมินที ่ไดไป
พัฒนาคุณภาพเด็กและแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดประสบการณที่มีประสิทธิภาพ        
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   ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
    - แบบบันทึกการพัฒนาการของเด็ก 
    - รายงานผลการประเมินตนเอง 
    - บรรยากาศ  หองเรียนแจมใส  มีมุมสงเสริมประสบการณการเรียนรู   
    - การจัดกิจวัตรประจำวัน    
    - มุมประสบการณ 
 
  3) จุดเดน 
   ครูมีความตั้งใจและมุงม่ันในการพัฒนา ใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคุณลักษณะอัน
พึงประสงคตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  ครูมีการผลิตสื่อการสอน และมีแหลงเรียนรู  ใหผูเรียนไดคนควา
จัดบรรยากาศการเรียนรูใหเอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียน ฝกกระบวนการทำงาน กระบวนการเรียนรู ไดพัฒนา
ทักษะการเรียนรู รวมไปถึงการจัดประสบการณการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ  
 
  4) จุดควรพัฒนา 
   ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสรางองคความรูและมีการวิจัย อยางตอเนื่อง  มีการใชภูมิ
ปญญาทองถ่ินเขามาสอดแทรกในการจัดการเรียนรูใหเพ่ิมขึ้น 
 
  5) แผนพัฒนาเพื่อใหไดมาตรฐานท่ีสูงขึ้น 
 แผนปฏิบัติงานที่ 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 ด ี
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ด ี
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มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 
ระดับคุณภาพ : ด ี
  1) กระบวนการพัฒนา 
   1. ความสามารถในการ อาน เขียน การสื่อสาร และการคดิคำนวณ โรงเรียนวัดบอพระอินทร  
ไดจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ เนนการปฏิบัติ ใหนักเรียนมีความสามารถในการอาน 
การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ โดยการดำเนินงาน/กิจกรรม อยางหลากหลาย เชน การสอนใน
ชั่วโมงเรียน การสอนซอมเสริม การติว และจัดคายวิชาการ การเรียนรูโดยใชคอมพิวเตอรและการสื่อสาร ท้ัง
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อให นักเรียนมีความสามารถในการรับและสงสาร มีวัฒนธรรมในการใชภาษา
ถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและ
ประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาตอรองเพื่อขจัดและลด
ปญหาความขัดแยงตาง ๆ การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผลและความถูกตอง ตลอดจนการ
เลือกใชวิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีตอตนเองและสังคม 
   2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห อยางมีวิจารณญาณ ฝกใหนักเรียน อภิปรายและเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแกปญหารวมกัน ฝกใหนักเรียนคิดอยางหลากหลาย ซึ่งสอดรับกับจุดมุงหมายของหลักสตูร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ไดมุงพัฒนาใหผูเรียนเปนคนดี มีปญญา มีความสุข โดย
การเรียนการสอนแบบโครงงาน พัฒนาคุณภาพนักเรียนใหสูงขึ ้นเพื่อใหนักเรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห การคิดสังเคราะห การคดิ อยางสรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ นำไปสู
การสรางองคความรูหรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม สามารถใน
การแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ที่เผชิญไดอยางถูกตองเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและ
ขอมูลสารสนเทศ เขาใจความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู 
ประยุกตความรูมาใชในการปองกันและแกไขปญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นตอตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม 
   3. ความสามารถในการสรางนวัตกรรม มีทักษะพื้นฐานในการสรางนวัตกรรม การเรียนการ
สอน แบบโครงงาน และ STEM เปนทักษะพื้นฐานในการใชตอยอดที่โรงเรียนไดดำเนินการ 
   4. ความสามารถในการใชเทคโนโลยีและการสื่อสาร โรงเรียนไดดำเนินการ ปรับปรุงแหลง
เรียนรู ใหมีหองคอมพิวเตอรเพื่อใหนักเรียนสามารถใชในการ พัฒนาตนเอง สรางภูมิคุมกันใหกับนักเรียน ให
รูจัก ประโยชนและโทษของเทคโนโลยี และการสื่อสาร สามารถใชเทคโนโลยีและการสื่อสารไดอยางเหมาะสม
และปลอดภัย สามารถเลือก และใช เทคโนโลยีดานตาง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการ
พัฒนาตนเองและสังคม ในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทำงาน  การแกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตอง 
เหมาะสม และมีคุณธรรม 
   5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และไดกำหนดเปนเปาหมายทางการเรียนโดยใชขอมูลฐาน 3 ปยอนหลังเปนเปาหมายเพื่อใหมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา นักเรียนผานเกณฑ  มีความรู พัฒนาในจุดที่บกพรอง และสงเสริมใน
เรื่องที่ดี ใหสูงยิ่งข้ึน 
   6. มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ สงเสริมนักเรียนใหมีเจตคติที่ดี โดยพา
นักเรียนไปทัศนะศึกษาตามแหลงเรียนรู รวมกิจกรรมเปดบานของโรงเรียนมัธยมและสนับสนุนกิจกรรมแนะแนว
เปนความสามารถในการนำกระบวนการตาง ๆ ไปใชในการดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรู
อยางตอเนื่อง  การทำงาน และการอยูรวมกันในสังคมดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การ
จัดการปญหาและความขัดแยงตาง ๆ อยางเหมาะสม การปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
สภาพแวดลอม และการรูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอตนเองและผูอ่ืน 
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   7. มีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด สงเสริมใหนักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม โดยจัดกิจกรรมอยางหลากหลาย นำนักเรียนเขาวัด ทำบุญทุกวันพระ การมีจิตอาสา กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน ลูกเสือเนตรนาร ี
   8. มีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย สอนใหนักเรียนรูจักอัตลักษณความเปนไทย การ
ใชภาษาไทย อยางถูกตอง รวมกิจกรรม แหเทียนจำนำพรรษาของเทศบาล รวมกับ โรงเรียนตาง ๆ ในตำบล 
   9. ยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย สรางความสมัครสมานสามัคคใีห
เกิดขึ้นใน โรงเรียน ชุมชน และประเทศชาติ ชี้ใหเห็นถึง อัตรายจากการแตกความสามัคค ี
   10. มีสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม กลาแสดงออกและสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข 
 
  2) ผลการดำเนินงาน 
   ๑. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
    ๑.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาทุกระดับชั้น มีความสามารถในการอาน การเขียน การ
สื่อสาร และการคดิคำนวณ ผานตามเกณฑที่สถานศึกษากำหนดในแตละระดับชั้น รอยละ 100 
    1.๒ นักเรียนมีความสามารถในการคดิจำแนกแยกแยะใครครวญไตรตรอง พิจารณาอยาง
รอบคอบ คิดวิเคราะหอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหาไดโดยใชเหตุผล 
ประกอบการตัดสินใจเหมาะสมตามวัย มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหาอยางมีเหตุผล 
    1.๓ นักเรียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม สามารถรวบรวมความรูไดทั้งดวย
ตัวเองและทำงานเปนทีม เชื่อมโยงองคความรู และประสบการณมาใชในการสรางสรรคสิ่งใหม ๆ  
    1.๔ นักเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื ่อสารเพื่อการ
พัฒนาตนเอง และสังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทำงาน อยางสรางสรรค และมีคุณธรรม 
    1.๕ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา และมีความกาวหนาใน
การเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมในดานความรู ความเขาใจ ทักษะ กระบวนการตาง ๆ  
    1.๖ นักเรียนมีความรู ทักษะพื้นฐานในการจัดการ และพรอมที่จะศึกษาตอในระดับชั้นที่
สูงข้ึน การทำงานหรืองานอาชีพ 
   2. คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 
    2.๑ นักเรียนมีพฤติกรรมเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีคานิยมและ
จิตสำนึกตามที่สถานศึกษากำหนดโดยไมขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
    ๒.2 นักเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่นและเห็นคุณคาของความเปนไทย และมีสวนรวมใน
การอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปญญาไทย 
    2.๓ นักเรียนยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ยอมรับและอยู
รวมกันบนความแตกตางระหวางบุคคลในดาน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณ ี
    2.๔ นักเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ และสังคม และแสดงออกอยาง
เหมาะสม ในแตละชวงวัยสามารถอยูรวมกับคนอ่ืนอยางมีความสุข เขาใจผูอ่ืน ไมมีความขัดแยงกับผูอ่ืน 
 
   ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
    - รายงาน สรุป โครงการ/กิจกรรม 
    - ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ รอยละ 91.75 
    - คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน รอยละ 100 
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  3) จุดเดน 
   ผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ รอยละ 94.44 มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา  
รอยละ 83.58 มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม รอยละ 92.60 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื ่อสาร รอยละ 93.82 มีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา รอยละ 
92.78 มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ รอยละ 93.27 มีคุณลักษณะและคานิยมที่ดี
ตามที่สถานศึกษากำหนด รอยละ 100 มีความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย รอยละ 100 ยอมรับที่จะ
อยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย รอยละ 100 และมีสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม รอยละ 
96.99 
 
  4) จุดควรพัฒนา 
   ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแกปญหายังตองมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นอีกอีก การจัดกิจกรรมที่มุ งเนนยกระดับผลสัมฤทธิ์ มีความตอเนื่อง 
จริงจัง แตผลยังไมเปนที่นาพอใจ  การยกระดับผลสัมฤทธิ ์แตละกลุ มสาระประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่ง 
นักเรียนสวนใหญยังตองไดรับการพัฒนาตอไป ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติของนักเรียนมีแนวโนมเปลี่ยนแปลง ไม
คงที่ และไมผานเกณฑในบางกลุมสาระการเรียนรู จึงตองมุงเนนพัฒนาตอไป  จัดกิจกรรมดานการอาน การ
เขียน คำนวณใหกับนักเรียนเรียนรวม การเชื ่อมโยงองคความรู นักเรียนยังทำไมคอยได เปรียบเทียบ
ความกาวหนาและการพัฒนาของนักเรียนเปนรายบุคคล การอานออกเสียงภาษาอังกฤษ การอานจับใจความ
ภาษาไทย ความสามารถในการสรางนวัตกรรม ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ยังตองมีการพัฒนาเพ่ิมขึ้น 
 
  5) แผนพัฒนาเพื่อใหไดมาตรฐานท่ีสูงขึ้น 
 แผนปฏิบัติงานที่ 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 
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มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ : ด ี
  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 สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข” 
   4. ดำเนินงานบริหารอัตรากำลัง และพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี ่ยวชาญ ทางดาน
วิชาชีพ  ตามความตองการของครูและสถานศึกษา  และจัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ   
   5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในและภายนอกหองเรียน และสังคมที่เอื ้อตอการ
จัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ  และมีความปลอดภัย 
   6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรูที่เหมาะสม
กับสภาพของโรงเรียน พัฒนาบริการดานเทคโนโลยี สารสนเทศ มีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพื่อใชในการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรูอยางเหมาะสม 
 
  2) ผลการดำเนินงาน 
   1. โรงเรียนมีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจ ชัดเจน สอดคลองกับบริบทของ สถานศึกษา 
เปนกรอบในการปฏิบัติ 
   2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน สงผลตอคุณภาพตามมาตรฐาน 
การศกึษาของสถานศึกษา  
   3. ผูเรียนมคีุณภาพ ตามมาตรฐาน ผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา ทุกระดับชั้น 
   4.  ครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
   5. โรงเรียนมสีภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
   6. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 
 
   ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
    - รายงาน สรุป โครงการ/กิจกรรม 
    - เปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ ของโรงเรียนวัดบอพระอินทร 
    - ระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
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    - 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 สงผลใหสถานศึกษามีครู 
สื่อ และแหลงเรียนรูที่มีคุณภาพ และรับทราบ รับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา มีการนำผลการจัดการศึกษา
มาใชในการปรับปรุง พัฒนางานอยางตอเนื่องและสามารถเปนแบบอยางได  
   3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา บูรณา
การเชื่อมโยงกับชวีิตจริง  
   4. สงเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญตรงตามความตองการ  และ
ขับเคลื่อนกิจกรรมชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ือพัฒนางาน และสนับสนุนใหครูไดพัฒนาตนเองจาก
การอบรมคูปองคร ู
   5. พัฒนาและจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพและ
ปลอดภัย จัดแหลงเรียนรูในโรงเรียนไดแก หองคอมพิวเตอร มุมหองสมุดความรู สวนเศรษฐกิจพอเพียง 
   6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ ไดแก school miss ใน
การบริหารจัดการเกี ่ยวกับการวัดประเมินผล DMC ขอมูล พื้นฐานของนักเรียน และการประชาสัมพันธ 
โรงเรียนผาน website http://www.watboprain.ac.th และเอกสารประชาสัมพันธของโรงเรียน 
 
  4) จุดควรพัฒนา 
   1. พัฒนาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน 
   2. การจัดการขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบ ขอมูลเว็บไซตของโรงเรียน 
   3. นิเทศการจัดการเรียนการสอนใหมากขึ้น กำกับ ชวยเหลือครูอยางใกลชิด 
 
  5) แผนพัฒนาเพื่อใหไดมาตรฐานท่ีสูงขึ้น 
 แผนปฏิบัติงานที่ 2 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 
  1) โครงการจัดซื้อวัสดุทางการศึกษา 
  2) โครงการพัฒนาหลักสูตร 
  3) โครงการพัฒนาระบบประกัน 
  4) โครงการนิเทศภายใน 
  5 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
  6 โครงการประชาสัมพันธ 
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  7) โครงการปรับปรุงแหลงเรียนรู 
  8) ซื้อวัสดุครุภัณฑสำนักงาน 
  9) คาสาธารณูปโภค 
 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 
ระดับคุณภาพ : ด ี
  1) กระบวนการพัฒนา 
   1. จัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรูตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เนนใหผู
เรียนไดเรียนรูโดยผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนําไปจัดกิจกรรมได
จริง มีรูปแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะสำหรับผูที่มีความจำเปนและตองการความชวยเหลือพิเศษ ผูเรียนไดรับ 
การฝกทักษะ กลาแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองคความรูนําเสนอผลงานและนําไปประยุกตใชในชีวิตได 
   2. มีการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูรวมทั้งภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการ
จัดการเรียนรูโดยสรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 
   3. ครูผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวกใหเด็กรักครู ครูรัก
เด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรูและสามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข 
   4. มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ มีขั้นตอนโดยใช
เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเปาหมายในการจัดการเรียนรูและใหขอมูลยอนกลับแก
ผูเรียนเพ่ือนำไปใชพัฒนาการเรียนรู 
   5. ครูและผูมีสวนเกี่ยวของรวมกันแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณรวมทั้งใหขอมูลปอน
กลับเพ่ือนำไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู 
 
  2) ผลการดำเนินงาน 
   1. ครูผูสอนมีการจัดการเรียนรูใหผู เรียนไดเรียนรูโดยผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มี
แผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนําไปจัดกิจกรรมไดจริง มีรูปแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะสำหรับผูที่มีความ
จําเปนและตองการความชวยเหลือพิเศษผูเรียนไดรับการฝกทักษะการแสดงออกแสดงความคิดเห็น สรุปองค
ความรูนําเสนอผลงานและสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 
   2. ครูผูสอนใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูรวมทั้งภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการ
จัดการเรียนรูโดยสรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย นักเรียนไดรับความรู
จากวิทยากรภายนอกอยางนอยภาคเรียนละ 2 ครั ้ง ผู เร ียนสามารถนําภูมิปญญาไทยมาประยุกตใชได
เหมาะสม 
   3. ครูผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเนนการการมีปฏิสัมพันธเชิงบวกใหเด็กรักครูครู
รักเด็กและเด็กรักเด็กเด็กรักที่จะเรียนรูสามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข 
   4. ครูผู สอนใชแผนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผู เรียนเปนสำคัญ มีเครื ่องมือวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง  และสามารรถใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพ่ือนําไปใชในการพัฒนาการเรียนรู 
   5. สถานศึกษาเปดโอกาสใหคร ูและผู มีส วนเกี ่ยวของรวมกันแลกเปลี ่ยนความรู และ
ประสบการณรวมทั้งใหขอมูลปอนกลับเพ่ือนำไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู 
 
  3) จุดเดน 
   1. โรงเร ียนไดใหความสำคัญกับการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา เนนการสรางความเขาใจและใหความรูดานระบบประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู บุคลากร
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ทุกฝายที่เก่ียวของที่ชัดเจน มีการอบรมใหความรูทุกปการศึกษา เปนประโยชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียน เนนการมีสวนรวม ดำเนินการในรูปของ
คณะกรรมการ สรางวัฒนธรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหกับบุคคลที่เก่ียวของทุกระดับ 
   2. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ แบบ Active Learning การเรียนรูกับภูมิ
ปญญาทองถ่ิน การเรียนรูจากแหลงเรียนรู สรางโอกาสใหนักเรียนทุกคนมีสวนรวม ไดลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป
ความรู ไดดวยตนเอง ใหนักเรียนไดเรียนรูผานกระบวนการคิด เชน จัดการเรียนรู ดวยโครงงาน มีการ
มอบหมายหนาที่ใหนักเรียนรวมปฏิบัติกิจกรรมทั้งภายในหองเรียนและนอก หองเรียน ออกแบบแผนการ
จัดการเรียนรูที่สามารถนำไปใชจัดกิจกรรมไดจริง  
   3. ครูใชสื ่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปญญาทองถิ ่น มีการประเมิน
คุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช  
   4. ครูมีการบริหารชั้นเรียนโดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวก ใชการพูดคุยกับนักเรียนเมื่อ
นักเรียนทำสิ่งที่ไมถูกตอง การใหตัวเลือกในการตัดสินใจ จัดกิจกรรมที่สรางความสุขใหนักเรียนรักที่จะเรียนรู 
และสามารถเรียนรูรวมกับเพ่ือนในหองอยางมีความสุข 
   5. ครูมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพในการจัดการเรียนรู มีเครื่องมือวัดและประเมินผล
ผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย ไมเนนการประเมินความรูเพียงดานเดียว กำหนดใหมีภาระงาน ชิ้นงานรวบ
ยอดในทุกหนวยการเรียนรูสะทอนผลใหกับนักเรียนไดแกไขการทำงาน การเรียน และบันทึกผลหลังสอน เพ่ือ
นำขอมูลที่ไดไปพัฒนานวัตกรรมเพื่อแกปญหานักเรียน โดยการทำวิจัยในชั้นเรียน ผานกระบวนการ PLC 
ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ 
   6. มีการจัดกิจกรรมประชุมผูปกครองเมื่อโรงเรียนเปดเรียนในปการศึกษาใหม มีการตั้งกลุม
ไลนกับผูปกครองเพื่อพูดคุย สนทนา และตอบปญหา ตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการเรียน พฤติกรรมนักเรียน การให
ความชวยเหลือในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน นำขอมูลที่ไดมาใชในการปรับปรุงพัฒนาการจัดการ
เรียนรูของคร ูและความสามารถของนักเรียน 
 
  4) จุดควรพัฒนา 
   1. โรงเรียนจัดระบบใหครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง ( ID Plan)  แตยัง
ขาดการใหขอมูลยอนกลับของครู ในการพัฒนาตนเอง  
   2. การจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อยกระดับคุณภาพของนักเรียน นักเรียนมีการประเมินตนเอง
ในการเรียนรู แตก็ยังขาดการติดตาม ชวยเหลือดานการเรียนรูของนักเรียนเปนรายบุคคลท่ีเขมขน 
   3. การออกแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะบุคคล 
   4. การออกแบบการจัดการเรียนรูแบบ Active learning 
 
  5) แผนพัฒนาเพื่อใหไดมาตรฐานท่ีสูงขึ้น 
 แผนปฏิบัติงานที่ 3 พัฒนาการจัดประสบการณที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 
  1) โครงการแขงขันทักษะวิชาการ 
  2) โครงการจางครู 
  3) โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที ่
  4) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพครูและบุคลากร 
  5) โครงการการมีสวนรวมของกรรมการสถานศึกษาและผูปกครอง 
  6) โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
  7) โครงการทุนปจจัยพ้ืนฐาน  
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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 
มีสุขนิสัยที่ด ี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได  ดีเยี่ยม 
มสีวนสูงตามเกณฑมาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข ใชมือและตาประสานกันไดด ีรูจักดูแลสุขภาพ
อนามัยสวนตัว และปฏิบัติจนเปนนิสัย ปฏิบัติตนตาม
ขอตกลงเก่ียวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงตอ
โรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดลอม และ
สถานการณที่เสี่ยงอันตรายมีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ 
ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได ระดับ ดีเยี่ยม เด็กรา
เริงแจมใส แสดงอารมณความรูสึกไดเหมาะสม มีจิตสำนึก
และคานิยมที่ดี เคารพสิทธ ิรูหนาที่รับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต 
มีคุณธรรม จริยธรรม ชื่นชมและมีความสุขกับศิลปะ ดนตร ี
และการเคลื่อนไหว มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเอง 
และเปนสมาชิกที่ดีของสังคม  ชวยเหลือตนเองในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน ประหยัดและพอเพียง มีสวนรวม
ดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในและนอกหองเรียน มีมารยาทตาม
วัฒนธรรมไทย มีสัมมาคารวะกับผูใหญ รอยละ แกไขขอ
ขดัแยง โดยปราศจากการใชความรุนแรง  

คุณภาพของเด็ก 
 ควรพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได 
มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู
ได  ในประเด็น  การฝกใหเด็ก ตั้งคำถามใน
สิ่งท่ีตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายาม
คนหาคำตอบ การอานนิทานและฝกการเลา
เรื่องที่ตนเองอาน การทำกิจกรรมเสริม
สติปญญาใหเหมาะสมตามวัย พัฒนา
ความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิง
เหตุผลทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 
การคดิแกปญหาและการตัดสินใจในเรื่องงาย 
ๆ การใชสื่อเทคโนโลยี เปนเครื่องมือในการ
เรียนรูและแสวงหาความรู และสำหรับ 
พัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่
ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได ควร
พัฒนาในเรื่องน้ำหนัก เนนในเรื่องการ
ควบคุมอาหารและการออกำลังกาย ปลูกฝง
ในเรื่องสุขนิสัยที่ดี การเลือกรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน เนื่องจากเด็กปฐมวัย
สวนหนึ่งมีน้ำหนักเกินมาตรฐาน การยืนตรง
เมื่อไดยินเพลงชาติ  การใชคำพูดขอบคุณ 
ขอโทษและวาจาสุภาพเหมาะสมกับวัย 
รวมถึงความมั่นใจและการกลาแสดงออก
ของผูเรียนยังไมคอยชัดเจน ผูเรียนบางคนยัง
ขาดทักษะในการแกปญหา บางคนขาดความ
มั่นใจและการกลาแสดงออก บางคนขาด
ความมีวินัย ความรับผิดชอบ 
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จุดเดน จุดควรพัฒนา 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 โรงเรียนไดใชเทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธ ี เชน  
การประชุมแบบมีสวนรวม  การประชุมแบบระดมสมอง  
การประชุมกลุม  เพ่ือใหทุกฝายมีสวนรวมในการกำหนด
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
หลกัสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน สอดคลองกับ
บริบทของทองถ่ิน และจัดสิ่งอำนวยความสะดวกใหบริการ
ดานสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณเพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 สรางเครือขายความรวมมือภายนอกท่ี
หลากหลายเพ่ือใหโรงเรียนมีความเขมแข็ง มี
สวนรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา  
และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
 

การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ 
ครูมีความตั้งใจและมุงมั่นในการพัฒนา ใหผูเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงคตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  ครูมีการผลิตสื่อการสอน และมี
แหลงเรียนรู  ใหผูเรียนไดคนควาจัดบรรยากาศการเรียนรู
ใหเอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียน ฝกกระบวนการทำงาน 
กระบวนการเรียนรู ไดพัฒนาทักษะการเรียนรู รวมไปถึง
การจัดประสบการณการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 
 

การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ 
ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสราง
องคความรูและมีการวิจัย อยางตอเนื่อง  มี
การใชภูมิปญญาทองถิ่นเขามาสอดแทรกใน
การจัดการเรียนรูใหเพ่ิมขึ้น 

 
แผนพัฒนาเพื่อใหไดมาตรฐานท่ีสูงขึ้น 
 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 
คุณภาพของผูเรียน 
 ผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร 
และการคิดคำนวณดีเยี่ยม มีความสามารถในการคิดวิเคราะห 
คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แกปญหา มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม มี
ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความรู 
ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ มีคุณลักษณะและ
คานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด มีความภูมิใจในทองถ่ิน
และความเปนไทย ยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตาง
และหลากหลาย และมีสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม  

คุณภาพของผูเรียน 
 การจัดกิจกรรมที่มุงเนนยกระดับ
ผลสัมฤทธิ ์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
ตองมีการพัฒนาเพ่ิมข้ึน 

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

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 พัฒนาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน
เพ่ิมขึ้น จัดการขอมูลสารสนเทศอยางเปน
ระบบ ขอมูลเว็บไซตของโรงเรียน นิเทศ
การจัดการเรียนการสอนใหมากขึ้น กำกับ 
ชวยเหลือครูอยางใกลชิด 
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จุดเดน จุดควรพัฒนา 
ตามหลักสูตรสถานศึกษา บูรณาการเชื่อมโยงกับชีวิตจริง 
สงเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญ
ตรงตามความตองการ  และขับเคลื่อนกิจกรรมชุมชนการ
เรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ือพัฒนางาน และสนับสนุนใหครู
ไดพัฒนาตนเองจากการอบรมคูปองคร ูพัฒนาและจัด
สภาพแวดลอมทางกายภาพที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมี
คุณภาพและปลอดภัย จัดแหลงเรียนรูในโรงเรียนไดแก หอง
คอมพิวเตอร มุมหองสมุดความรู สวนเศรษฐกิจพอเพียง 
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการ ไดแก school miss ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการ
วัดประเมินผล DMC ขอมูล พื้นฐานของนักเรียน และการ
ประชาสัมพันธ โรงเรียนผาน website และเอกสาร
ประชาสัมพันธของโรงเรียน 
การจัดประสบการณท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 
 โรงเรียนไดใหความสำคัญกับการดำเนินงานตามระบบ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เนนการสรางความ
เขาใจและใหความรูดานระบบประกันคุณภาพการศึกษากับ
คณะคร ูบุคลากรทุกฝายที่เก่ียวของที่ชัดเจน มีการอบรมให
ความรูทุกปการศึกษา เปนประโยชนในการพัฒนาคุณภาพ
การศกึษา การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของโรงเรียน เนนการมีสวนรวม ดำเนินการในรูปของ
คณะกรรมการ สรางวัฒนธรรมการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาใหกับบุคคลที่เกี่ยวของทุกระดับ ครูจัดกิจกรรม
การเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ แบบ Active Learning 
การเรียนรูกับภูมิปญญาทองถ่ิน การเรียนรูจากแหลงเรียนรู 
สรางโอกาสใหนักเรียนทุกคนมีสวนรวม ไดลงมือปฏิบัติจริงจน
สรุปความรูไดดวยตนเอง ใหนักเรียนไดเรียนรูผาน
กระบวนการคิด เชน จัดการเรียนรูดวยโครงงาน มีการ
มอบหมายหนาที่ใหนักเรียนรวมปฏิบัติกิจกรรมทั้งภายใน
หองเรียนและนอก หองเรียน ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู
ที่สามารถนำไปใชจัดกิจกรรมไดจริง  ครูใชสื่อการเรียนการ
สอน นวัตกรรมและเทคโนโลย ีภูมิปญญาทองถิ่น มีการ
ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช ครูมี
การบริหารชั้นเรียนโดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวก ใชการ
พูดคุยกับนักเรียนเมื่อนักเรียนทำสิ่งท่ีไมถูกตอง การให
ตัวเลือกในการตัดสินใจ จัดกิจกรรมท่ีสรางความสุขใหนักเรียน
รักที่จะเรียนรู และสามารถเรียนรูรวมกับเพ่ือนในหองอยางมี
ความสุข ครูมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพในการ
จัดการเรียนรู มีเครื่องมือวัดและประเมินผลผูเรียนดวยวิธีการ

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

 
แผนพัฒนาเพื่อใหไดมาตรฐานท่ีสูงขึ้น 
 แผนปฏิบัติงานที่ 1 พัฒนาคุณภาพเด็ก 
  1) โครงการยกระดับการเรียนรู 
  2) โครงการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
  3) โครงการสงเสริมทักษะอาชีพ 
  4) โครงการคุณธรรม สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค กิจกรรมเขาวัดวันพระ
เด็กดีศรีบอพระอินทร แตงกายอนุรักษความเปนไทย เด็กมีจิตสำนึกที่ดีตอศิลปวัฒนธรรมตามแบบวิถีไทย 
  5) โครงการวนัสำคัญ 
  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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 แผนปฏิบัติงานที่ 3 พัฒนาการจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสำคัญ 
  1) โครงการแขงขันทักษะวิชาการ 
  2) โครงการจางครู 
  3) โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที ่
  4) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพครูและบุคลากร 
  5) โครงการการมีสวนรวมของกรรมการสถานศึกษาและผูปกครอง 
  6) โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
  7) โครงการทุนปจจัยพื้นฐาน 
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สวนที่ 4 
ภาคผนวก 

 
 รางวัลความสำเร็จ  สถานศกึษา/ผูบริหาร/ครู/นักเรียน 
 คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report SAR)  ป
การศกึษา 2562 
 คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลคุณภาพคุณภาพการศึกษา  ปการศึกษา 2562 
 รายงานผลการทดสอบ O-Net, NT, RT 
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รางวัลความสำเร็จ  สถานศึกษา/ผูบริหาร/ครู/นักเรียน 
สถานศึกษา. 
 

ลำดับ
ที ่

รางวัลท่ีไดรับ รางวัล 

1 ผานการประเมินโครงการประกวดสวมสุขสันต ระดับทอง กลุมโรงเรียนบานหมอบูรพา 
   

 
คร ู
 

ลำดับ
ที ่

รางวัลท่ีไดรับ รางวัล 

1 นางดริญญา ชัยปญญา ไดรับรางวัลครูดไีมมีอบายมุข  
ประจำป 2562 

สำนักงานเครือขายองคกรงดเหลา 
(สคล.) 

2 นางสาวกนกวรรณ  แทนทอง ไดรับรางวัล ครูดีศรีสระบุรี 
ปะจำป 2562 

สพป.สระบุรี เขต 1 

3 นางสาวรัตนพัฒน  ทองหะรา ไดรับรางวัล ครูดีศรีสระบุรี 
ปะจำป 2562 

สพป.สระบุรี เขต 1 

4 นางสาววรรณภา  เงินพุม ไดรับรางวัล ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาดีเดน จังหวัดสระบุรี ประจำป 2562 
ประเภทครู 

ศธจ. สระบุรี 

 
นักเรียน 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 
 
ลำดับ รายการ เหรียญ นักเรียน 

1 การแขงขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 ทองแดง 1. เด็กชายพงศกร  แกวจรูญ 

2 การแขงขันทองอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 เงิน 1. เด็กหญิงพิมพชนก  บัวใบ 

3 การแขงขันสรางสรรคผลงานคณิตศาสตรโดยใช
โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 

ทอง 1. เด็กหญิงจิณัฐตา โกศลจิต 

     2. เด็กหญิงเบญญาภา ไกลกลาง 

4 การแขงขันเวทคณิต ป.4-ป.6 เงิน 1. เด็กชายเจษฎากร  มะยมทอง 

5 การแขงขันเครื่องรอนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 เงิน 1. เด็กชายดรัญภพ  ไกลกลาง 

     2.เด็ชายธีรพล กลั่นภักดี 

6 การแขงขันเครื่องรอน ประเภทรอนนานปลอย
ดวยมือ ป.4-ป.6 

ทอง 1. เด็กชายพลพล  บัวคลี ่

     2. เด็กชายศุภสิทธิ์ มงคลกิจ 
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ลำดับ รายการ เหรียญ นักเรียน 

7 การแขงขันการสรางสรรคภาพดวยการปะติด ป.
1-ป.3 

ทองแดง 1. เด็กชายณัฐวัฒน  กงเพชร 

     2. เด็กหญิงพิรญาณ  ธรรมสุท 

8 การแขงขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu 
Speech) ป.4-ป.6 

ทองแดง 1. เด็กหญิงปยะณัฐ อำพันรัตน 

9 การแขงขันการสรางการตูนดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอรกราฟก ป.1-ป.3 

เงิน 1. เด็กหญิงสุวิมล  บุญเกิด 

     2. เด็กชายอศิมเดช  ลิ่มแกว 

10 การแขงขันการใชโปรแกรมนําเสนอ 
(Presentation) ป.4-ป.6 

ทองแดง 1. เด็กหญิงปลายฝน  พรมสร 

     2. เด็กหญิงสุภาวิณี  ทัศนา 

11 การแขงขันประดิษฐของใชจากวัสดุธรรมชาติใน
ทองถิ่น   ป.4-ป.6 

ทอง 1. เด็กหญิงธารวิมล  พริ้งด ี

     2. เด็กหญิงมะลิวรรณ คงพันธุ 

     3. เด็กชายเอกปพันธ  ปลอดฤทธิ ์

12 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 ทอง 1. เด็กหญิงชนาภา  หอมกระแจะ 

     2. เด็กหญิงชิดชนก  เมฆา 

     3. เด็กหญิงศรัญญาภรณ  แจม
สวาง 

13 การแขงขันการเลานิทาน ประเภทนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการเห็น ป.1-ป.6 

ทอง 1. เด็กชายวรภพ  มีทว ี

14 การประกวดมารยาทงามอยางไทย ประเภท
นักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู ป.1-ป.
6 

เงิน 1. เด็กชายธรานนท  โสภ ี

     2. เด็กหญิงวันนิสา รุณจารัส 

15 การแขงขันการวาดภาพดวยโปรแกรม Paint 
ประเภทนักเรียนทีมีความบกพรองทางการเรียนรู 
ป.1-ป.6 

ทอง 1. เด็กชายกิตติวุฒิ   เฉลิมวัฒน 

     2. เด็กชายสิงหา  ทองบุญ 
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ระดับประเทศ 
 
ลำดับ รายการ เหรียญ นักเรียน 

1 การแขงขันการวาดภาพดวยโปรแกรม Paint 
ประเภทนักเรียนทีมีความบกพรองทางการเรียนรู 
ป.1-ป.6 

ทอง 1. เด็กชายกิตติวุฒิ   เฉลิมวัฒน 

 
    2. เด็กชายสิงหา  ทองบุญ 

2 การแขงขันการเลานิทาน ประเภทนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการเห็น ป.1-ป.6 

เงิน 1. เด็กชายวรภพ  มีทวี 

3 การแขงขันสรางสรรคผลงานคณิตศาสตรโดยใช
โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 

เขารวม 1. เด็กหญิงจิณัฐตา โกศลจิต 

     2. เด็กหญิงเบญญาภา ไกลกลาง 

 
  



สรุปผลกจิกรรมแข่งขนั
โรงเรียนวดับ่อพระอนิทร์ สพป. สระบุรี เขต ๑

งานศลิปหตัถกรรมนกัเรียน คร ั�งที� 69 ปีการศกึษา 2562 ระดบัเขตพื�นที�การศกึษา สํานกังานเขตพื�นที�การ
ศกึษาประถมศกึษาสระบุรี เขต 1ณ จงัหวดัสระบุรี 

ระหว่าง วนัที� 5 - 6 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

ลําดบั หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อนัดบั นกัเรียน ครู

1 ภาษาไทย การแขง่ขนัคดัลายมอืสื�อภาษาไทย ป.1-ป.3 60 ทองแดง 24 1. เด็กชาย
พงศกร  แกว้
จรูญ
 

1. นางอรอุ
มา  นอก
กลาง
 

2 ภาษาไทย การแขง่ขนัทอ่งอาขยานทาํนองเสนาะ ป.1-ป.3 75 เงนิ 5 1. เด็กหญงิ
พมิพ์
ชนก  บวัใบ
 

1. นางสาว
วรรณ
ภา  เงนิพุม่
 

3 คณิตศาสตร์ การแขง่ขนัสรา้งสรรคผ์ลงานคณิตศาสตร์โดย
ใชโ้ปรแกรม GSP ป.4-ป.6

87 ทอง ชนะ
เลศิ

1. เด็กหญงิ
จณิฐั
ตา  โกศลจติ
2. เด็กหญงิ
เบญญา
ภา  ไกล่
กลาง
 

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

4 คณิตศาสตร์ การแขง่ขนัคดิเลขเร็ว ป.1-ป.3 36 เขา้รว่ม 7 1. เด็กชาย
ธวชัชยั  แดง
พงษ์
 

1. นางสาว
กนก
วรรณ  แทน
ทอง
 

5 คณิตศาสตร์ การแขง่ขนัคดิเลขเร็ว ป.4-ป.6 44 เขา้รว่ม 4 1. เด็กชาย
สรุ
วญั� ู อว้น
แกว้
 

1. นางสาว
กนก
วรรณ  แทน
ทอง
 

6 คณิตศาสตร์ การแขง่ขนัเวทคณิต ป.4-ป.6 70 เงนิ รอง
ชนะ
เลศิ

อนัดบั
ที� ๒

1. เด็กชาย
เจษฎา
กร  มะยม
ทอง
 

1. นางสาว
กนก
วรรณ  แทน
ทอง
 

7 วทิยาศาสตร์ การแขง่ขนัเครื�องรอ่นแบบเดนิตาม ป.1-ป.3 74 เงนิ 5 1. เด็กชาย
ดรณั
ภพ  ไกล่
กลาง
2. เด็กชาย
ธรีพล  กล ั�น
ภกัดี
 

1. นางดริ
ญญา  ชยั
ปญัญา
2. นางสาว
รตั
นพฒั  ทอง
หะรา
 

8 วทิยาศาสตร์ การแขง่ขนัเครื�องรอ่น ประเภทรอ่นนานปลอ่ย
ดว้ยมอื ป.4-ป.6

91.5 ทอง รอง
ชนะ
เลศิ

อนัดบั
ที� ๑

1. เด็กชาย
พลพล  บวั
คลี�
2. เด็กชาย
ศภุ
สทิธิ �  มงคล
กจิ
 

1. นางดริ
ญญา  ชยั
ปญัญา
2. นางสาว
วรรณ
ศริ ิ ดวง
ประเทศ
 



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

69 ทองแดง 8 1. เด็กชาย
ณฐัวฒัน์  กง
เพชร
2. เด็กหญงิ
พริ
ญาณ์  ธรรม
สทุธิ
 

1. นางอรอุ
มา  นอก
กลาง
2. นางสาว
วรรณ
ศริ ิ ดวง
ประเทศ
 

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

66 ทองแดง 12 1. เด็กหญงิ
ปิยะ
ณฐั  อาํพนั
รตัน์
 

1. นางสาว
รตั
นพฒั  ทอง
หะรา
 

11 คอมพวิเตอร์ การแขง่ขนัการสรา้งการ์ตนูดว้ยโปรแกรม
คอมพวิเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3

74 เงนิ 14 1. เด็กหญงิ
สวุมิล  บญุ
เกดิ
2. เด็กชา
ยอศัม์
เดช  ลิ�มแกว้
 

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

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

63 ทองแดง 15 1. เด็กหญงิ
ปลาย
ฝน  พรมสร
2. เด็กหญงิสุ
ภา
วณีิ  ทศันา
 

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

13 การงานอาชีพ การแขง่ขนัประดษิฐ์ของใชจ้ากวสัดธุรรมชาติ
ในทอ้งถิ�น ป.4-ป.6

82 ทอง 7 1. เด็กหญงิ
ธาร
วมิล  พริ�งดี
2. เด็กหญงิ
มะลิ
วรรณ  คง
พนัธุ์
3. เด็กชาย
เอกป
พนัธ์  ปลอด
ฤทธิ�
 

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

14 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 81 ทอง รอง
ชนะ
เลศิ

อนัดบั
ที� ๒

1. เด็กหญงิ
ชนาภา  หอม
กระแจะ
2. เด็กหญงิ
ชดิ
ชนก  เมฆา
3. เด็กหญงิ
ศรณัยาภ
รณ์  แจม่
สวา่ง
 

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

15 เรียนรวม - ภาษา
ไทย

การแขง่ขนัการเลา่นิทาน ประเภทนกัเรียนที�มี
ความบกพรอ่งทางการเห็น ป.1-ป.6

86 ทอง ชนะ
เลศิ

1. เด็กชาย
วรภพ  มทีวี
 

1. นางสาว
วรรณ
ภา  เงนิพุม่
 

16 เรียนรวม -
สงัคมศกึษา ศาสนา
และวฒันธรรม

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

70 เงนิ 6 1. เด็กชาย
ธรา
นนท ์ โสภี
2. เด็กหญงิ
วนันิสา  รุณ

1. นางสาว
รตั
นพฒั  ทอง
หะรา
2. นางสาว
วรรณ



จาํรสั
 

ภา  เงนิพุม่
 

17 เรียนรวม - การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี

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

95 ทอง ชนะ
เลศิ

1. เด็กชาย
กติตวุิฒ ิ เฉ
ลมิวฒัน์
2. เด็กชาย
สงิหา  ทอง
บญุ
 

1. นางดริ
ญญา  ชยั
ปญัญา
2. นางสาว
วรรณ
ภา  เงนิพุม่
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คำสั่งโรงเรียนวัดบอพระอินทร 
ที่ 15/๒๕63 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report SAR) 
 
       เพื่อเปนการรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report SAR) ในปการศึกษา 2562 
ที่ผานมา  ซึ่งเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่มุ งเนนใหสถานศึกษาทุกแหงมี
ระบบการประกันคุณภาพภายใน และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศกึษาที่ตองดำเนินการอยางตอเนื่อง เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ โรงเรียนจึงแตงต้ังคณะกรรมการจัดทำ
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report SAR) ประจำปการศกึษา 2562 

 ดังนั ้น เพื ่อใหการรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report SAR) ปการศึกษา 
2562  ของโรงเรียนวัดบอพระอินทร เปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ จึงแตงตั้งคณะกรรมการ
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปขึ้น ดังนี ้

1. นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร   ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียนวัดบอพระอินทร  ประธาน
กรรมการ 

2. นายสำเนา  อภิพงษ    ตำแหนง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา      กรรมการ 
3. นางสาววรรณภา  เงินพุม   ตำแหนง ครู คศ.2                     กรรมการ 
4. นางขนิษฐา  การะเกตุ   ตำแหนง ครู คศ.1                     กรรมการ 
5. นางอรอุมา  นอกกลาง   ตำแหนง ครู คศ.1            กรรมการ 
6. นางสาวกนกวรรณ  แทนทอง   ตำแหนง ครูผูชวย                  กรรมการ 
7. นางสาววรรณศิริ  ดวงประเทศ  ตำแหนง ครผููชวย                  กรรมการ 
8. นางสาวรัตนพัฒน  ทองหระรา  ตำแหนง ครอัูตราจาง            กรรมการ 
9. นางขวัญชนก  มวงทอง   ตำแหนง ครูพี่เลี้ยง             กรรมการ 
10. นางสาวอุมาพร  สุขอราม   ตำแหนง ธุรการโรงเรียน                     กรรมการ 
11. นางดริญญา  ชัยปญญา   ตำแหนง ครู คศ.1   กรรมการและเลขานุการ 

ใหผูที่ไดรับแตงตั้งรวมกัน จัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report SAR)  
ปการศึกษา 2562  ของโรงเรียนวัดบอพระอินทร  ใหเปนไปอยางเรียบรอย เกิดผลดีกับนักเรียนและโรงเรียน 
ใหมากที่สุด 

 ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

สั่ง ณ  วันที่  29  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕63 

 

          (นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร) 
                     ผูอำนวยการโรงเรียนวัดบอพระอินทร 
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บันทึกการพิจารณาใหความเห็นชอบเอกสาร 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปการศึกษา 2562 

โรงเรียนวัดบอพระอินทร 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 

............................................. 
  มติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนวัดบอพระอินทร เม่ือวันที่ 22 
พฤษภาคม 2563 ไดพิจารณา ใหความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปการศึกษา 
2562 ดวยมติเปนเอกฉันท ใชรายงานตอหนวยงานตนสังกัดและสาธารณชนได 
 

 
 

 
(ลงชื่อ)……………………………………………………………  

(นายสำเนาว  อภิพงษ) 
ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนวัดบอพระอินทร 

 

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

(นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร) 
ผูอำนวยการโรงเรียนวัดบอพระอินทร 

 

 



รายงานผลการประเมมนคคณภาพผผผเรรยน (NT)
ชชชนประถมศศกษาปปทรท 3 ปปการศศกษา 2562

ฉบชบทรท 1 แบบสรคปรายงานผลการทดสอบของของโรงเรรยน (School01)

สสานชกงานคณะกรรมการการศศกษาขชชนพพชนฐาน กระทรวงศศกษาธมการ

1. ขผอมผลโรงเรรยน

ภาค :

จชงหวชด :

จสานวนนชกเรรยนทรทเขผาสอบทชชงหมด :ศศกษาธมการภาค :

อสาเภอ :
ศศกษาธมการจชงหวชด :

ทรทตชชงโรงเรรยน :
ชพทอโรงเรรยน :รหชสโรงเรรยน : ขนาดโรงเรรยน :

สสานชกงานเขตพพชนทรทการศศกษา :
สชงกชด :

1019600135 ววดบบอพระออนทรร ขนาดเลลก
นอกเมมอง บบานหมอ สระบบรร

สพป.สระบบรร เขต 1 สระบบรร

สสานวกงานศศกษาธอการภาค 1
กลางสสานวกงานคณะกรรมการการศศกษาขวขนพมขนฐาน

17 คน(ปกตอ : 13 คน, พอเศษ : 4 คน, Walk-in : 0 คน)

2. คะแนนสอบ NT

ดผาน

คะแนนเฉลรทยรผอยละจสาแนกตามสชงกชด

เขตพพชนทรท จชงหวชด ประเทศสชงกชดศศกษาธมการภาค
โรงเรรยน

(N=123) (N=301) (N=1,470) (N=30,639)(N=26,788)

คะแนนเฉลรทยรผอยละ

S.D.

ลสาดชบทรท

 14.79

 53.46

 20.57

 45.41

 19.05

 42.79

 60

 19.62

 44.29

 19.97  19.99

 44.94

 260  6,685

 45.64

 7,227

ดผานคณมตศาสตรร (Mathematics)

 25

คะแนนเฉลรทยรผอยละ

S.D.

ลสาดชบทรท

 8.85

 54.61

 17.23

 44.85

 17.34

 44.01

 49

 17.92

 46.49

 17.71  18.19

 46.46

 259  5,007

 46.00

 5,691

ดผานภาษาไทย (Thai Language)

 20

คะแนนเฉลรทยรผอยละ

S.D.

ลสาดชบทรท

 18.89

 54.03

 34.45

 45.13

 32.98

 43.40

 56

 34.22

 45.39

 34.48  34.97

 45.70

 238  5,597

 45.82

 6,161

รวมความสามารถทชชง 2 ดผาน

 21

3. กราฟเปรรยบเทรยบผลคะแนน NT ของโรงเรรยน เขตพพชนทรท  ตชนสชงกชด ศศกษาธมการจชงหวชด ศศกษาธมการภาค และประเทศ  
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ความสามารถดบานคณอตศาสตรร ความสามารถดบานภาษาไทย รวม 2 ดบาน

โรงเรรยน เขตพมขนทรท จวงหววด ศศกษาธอการภาค สวงกวด ประเทศ

4. ตารางแสดงจสานวนและรผอยละนชกเรรยน จสาแนกตามระดชบคคณภาพ

ดผาน

จสานวน รผอยละ จสานวน รผอยละ จสานวน รผอยละ จสานวน รผอยละ

ดรมาก

จสานวนและรผอยละนชกเรรยน จสาแนกตามระดชบคคณภาพ (ยกเวผนเดดกพมเศษ และ  Walk-in)

ดร พอใชผ ปรชบปรคง

ความสามารถดผานคณมตศาสตรร 1  7.69 7  53.84 5  38.46 0  0.00

ความสามารถดผานภาษาไทย 0  0.00 9  69.23 4  30.76 0  0.00

รวม 2 ดผาน 0  0.00 9  69.23 4  30.76 0  0.00

หมายเหตบ : จสานวนนวกเรรยนทรทเขบาสอบในแตบละดบานอาจมรจสานวนไมบเทบากวบนวกเรรยนทรทเขบาสอบทวขงหมดและอาจไมบเทบากวนทวขง 2 ดบาน เนมทองจากมรผผบเขบาสอบบางคนเขบาสอบเพรยงวอชาใดวอชาหนศทง
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สสานชกงานคณะกรรมการการศศกษาขชชนพพชนฐาน กระทรวงศศกษาธมการ
สสานชกทดสอบทางการศศกษา

การประเมมนคคณภาพผผผเรรยน (NT) ชชชนประถมศศกษาปปทรท 3

5. คะแนนการประเมมนรายดผานและรายมาตรฐาน

ดรมากดรพอใชผ
ระดชบคคณภาพ

ปรชบปรคง
คะแนน

รผอยละ
ดผาน

ความสามารถดผานคณมตศาสตรร  53.46 n

 66.66 ค 1.1 เขบาใจถศงความหลากหลายของการแสดงจสานวนและการใชบจสานวนในชรวอตจรอง nมาตรฐาน
 61.531. ป.3/1 เขรยนและอบานตววเลขฮอนดผอารบอก ตววเลขไทย และตววหนวงสมอแสดงปรอมาณของสอทงของหรมอจสานวนนวบทรทไมบเกอนหนศทงแสนและศผนยร n

 69.232. ป.3/2 เปรรยบเทรยบและเรรยงลสาดวบ จสานวนนวบไมบเกอนหนศทงแสนและศผนยร n

 44.61 ค 1.2 เขบาใจถศงผลทรทเกอดขศขนจากการดสาเนอนการของจสานวนและความสวมพวนธรระหวบาง การดสาเนอนการตบาง ๆ และใชบการดสาเนอนการในการแกบปปญหา nมาตรฐาน
 35.891. ป.3/1 บวก ลบ คผณ หาร และบวก ลบ คผณ หารระคนของจสานวนนวบไมบเกอนหนศทงแสนและศผนยร พรบอมทวขงตระหนวกถศงความสมเหตบสมผลของคสาตอบ n

 49.512. ป.3/2 วอเคราะหรและแสดงวอธรหาคสาตอบของโจทยรปปญหาและโจทยรปปญหาระคนของจสานวนนวบไมบเกอนหนศทง แสนและศผนยรพรบอมทวขงตระหนวกถศงความ สมเหตบสมผลของคสาตอบและสรบางโจทยรไดบ n

 52.96 ค 2.2 แกบปปญหาเกรทยวกวบการววด nมาตรฐาน
 55.171. ป.3/1 แกบปปญหาเกรทยวกวบการววดความยาวการชวทง การตวง เงอน และเวลา n

 46.152. ป.3/2 อบานและเขรยนบวนทศกรายรวบรายจบาย n

 38.463. ป.3/3 อบานและเขรยนบวนทศกกอจกรรมหรมอเหตบการณรทรทระบบเวลา n

 42.30 ค 3.1 อธอบายและวอเคราะหรรผปเรขาคณอตสองมอตอและสามมอตอ nมาตรฐาน
 53.841. ป.3/1 บอกชนอดของรผปเรขาคณอตสองมอตอทรทเปปนสบวนประกอบของสอทงของทรทมรลวกษณะเปปนรผปเรขาคณอตสามมอตอ n

 30.762. ป.3/2 ระบบรผปเรขาคณอตสองมอตอทรทมรแกนสมมาตรจากรผปทรทกสาหนดใหบ n

 69.23 ค 3.2 ใชบการนศกภาพ (visualization)  ใชบเหตบผลเกรทยวกวบปรอภผมอ (spatial reasoning) และใชบแบบจสาลองทางเรขาคณอต (geometric model) ในการแกบปปญหา nมาตรฐาน
 61.531. ป.3/1 เขรยนรผปเรขาคณอตสองมอตอทรทกสาหนดใหบในแบบตบาง ๆ n

 76.922. ป.3/2 บอกรผปเรขาคณอตตบาง ๆ ทรทอยผบใน สอทงแวดลบอมรอบตวว n

 58.57 ค 4.1 เขบาใจและวอเคราะหรแบบรผป (pattern) ความสวมพวนธร และฟปงกรชวน nมาตรฐาน
 32.961. ป.3/1 บอกจสานวนและความสวมพวนธรในแบบรผปของจสานวนทรทเพอทมขศขนทรละ 3 ทรละ 4 ทรละ 25 ทรละ 50 และลดลงทรละ 3 ทรละ 4 ทรละ 5 ทรละ 25 ทรละ 50 และแบบรผปซสขา n

 88.462. ป.3/2 บอกรผปและความสวมพวนธรในแบบรผปของรผปทรทมรรผปรบาง ขนาด หรมอสรทรทสวมพวนธรกวนสองลวกษณะ n

 57.69 ค 5.1 เขบาใจและใชบวอธรการทางสถอตอในการวอเคราะหรขบอมผล nมาตรฐาน
 57.691. ป.3/2 อบานขบอมผลจากแผนภผมอรผปภาพและแผนภผมอแทบงอยบางงบาย n

ความสามารถดผานภาษาไทย  54.61 n

 67.94 ท 1.1 ใชบกระบวนการอบานสรบางความรผบและความคอดเพมทอนสาไปใชบตวดสอนใจ แกบปปญหาในการดสาเนอนชรวอต และมรนอสวยรวกการอบาน nมาตรฐาน
 73.071. ป.3/2 อธอบายความหมายของคสาและขบอความทรทอบาน n

 69.232. ป.3/3 ตวขงคสาถามและตอบคสาถามเชองเหตบผลเกรทยวกวบเรมทอง n

 65.383. ป.3/4 ลสาดวบเหตบการณรและคาดคะเนเหตบการณรจากเรมทองทรทอบาน โดยระบบเหตบผลประกอบ n

 80.764. ป.3/5 สรบปความรผบและขบอคอดจากเรมทองทรทอบานเพมทอนสาไปใชบในชรวอตประจสาววน n

 69.235. ป.3/7 อบานขบอเขรยนเชองอธอบายและปฏอบวตอตามคสาสวทงหรมอขบอแนะนสา n

 50.006. ป.3/8 อธอบายความหมายของขบอมผลจากแผนภาพ แผนทรท และแผนภผมอ n

 48.19 ท 2.1 ใชบกระบวนการเขรยนเขรยนสมทอสาร เขรยนเรรยงความ ยบอความ และเขรยนเรมทองราวในรผปแบบตบาง ๆ เขรยนรายงานขบอมผลสารสนเทศและรายงานการศศกษาคบนควบาอยบางมรประสอทธอภาพ nมาตรฐาน
 61.531. ป.3/2 เขรยนบรรยายเกรทยวกวบสอทงใดสอทงหนศทงไดบอยบางชวดเจน n

 26.922. ป.3/4 เขรยนจดหมายลาครผ n

 53.843. ป.3/5 เขรยนเรมทองตามจอนตนาการ n

 69.23 ท 3.1 สามารถเลมอกฟปงและดผอยบางมรวอจารณญาณ และพผดแสดงความรผบ ความคอด และความรผบสศกในโอกาสตบาง ๆ อยบางมรวอจารณญาณและสรบางสรรคร nมาตรฐาน
 69.231. ป.3/2 บอกสาระสสาควญจากการฟปงและการดผ n

 69.232. ป.3/3 ตวขงคสาถามและตอบคสาถามเกรทยวกวบเรมทองทรทฟปงและดผ n

 43.10 ท 4.1 เขบาใจธรรมชาตอของภาษาและหลวกภาษาไทย การเปลรทยนแปลงของภาษาและพลวงของภาษา ภผมอปปญญา ทางภาษา และรวกษาภาษาไทยไวบเปปนสมบวตอของชาตอ nมาตรฐาน
 38.461. ป.3/1 เขรยนสะกดคสาและบอกความหมายของคสา n

 26.922. ป.3/2 ระบบชนอดและหนบาทรทของคสาในประโยค n

 73.073. ป.3/4 แตบงประโยคงบาย ๆ n

 42.304. ป.3/5 แตบงคสาคลบองจองและคสาขววญ n

 34.615. ป.3/6 เลมอกใชบภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถอทนไดบเหมาะสมกวบกาลเทศะ n

 44.23 ท 5.1 เขบาใจและแสดงความคอดเหลน วอจารณรวรรณคดรและวรรณกรรมไทยอยบางเหลนคบณคบา และนสามาประยบกตรใชบในชรวอตจรอง nมาตรฐาน
 34.611. ป.3/1 ระบบขบอคอดทรทไดบจากการอบานวรรณกรรมเพมทอนสาไปใชบในชรวอตประจสาววน n

 53.842. ป.3/3 แสดงความคอดเหลนเกรทยวกวบวรรณคดรทรทอบาน n

รวม 2 ดผาน  54.03 n

6. เกณฑรการตชดสมนระดชบคคณภาพในแตตละความสามารถ
ชตวงคะแนนและคะแนนรผอยละในแตตละระดชบคคณภาพ

คะแนน

ระดชบคคณภาพ

รผอยละ คะแนน รผอยละ คะแนน รผอยละ

รวมทชชง 2 ดผานดผานคณมตศาสตรร(รผอยละ) ดผานภาษาไทย(รผอยละ)

71 - 100142 - 20071 - 10071 - 10071 - 100 71 - 100ดรมาก

50 - 70.99100 - 141.9950 - 70.9950 - 70.9950 - 70.99 50 - 70.99ดร

29 - 49.9958 - 99.9931 - 49.9931 - 49.9927 - 49.99 27 - 49.99พอใชบ

0 - 28.990 - 57.990 - 30.990 - 30.990 - 26.99 0 - 26.99ปรวบปรบง
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หนนา 1/4

รหหสโรงเรรยน ชชชอโรงเรรยน

สหงกหดจหงหวหด สระบบรร

ทรชตหตงโรงเรรยน    นอกเมชองขนาดโรงเรรยน    เลลก

สสานหกงานคณะกรรมการการศศกษาขหตนพชตนฐาน

1019010054 วหดบบอพระออนทรร

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดหบชาตอขหตนพชตนฐาน (O-NET)
ชหตนประถมศศกษาปร ทรช 6  ปร การศศกษา 2562

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

 7 -54.43 13.89 79.25 36.25 52.50โรงเรรยน 43.57 10.86 14.20 2.00 27.50 8.7570.00 14.25

 245,147 49.2546.94 13.31 96.75 0.00 46.75ขนาดโรงเรรยน 36.77 10.18 11.75 2.90 0.00 0.0080.00 18.75

 5,358 46.5047.88 13.15 91.00 7.50 47.75ทรทตตตงโรงเรรยน 37.60 10.28 11.70 2.85 0.00 0.0075.00 18.50

 7,066 46.5048.72 13.54 93.00 7.50 48.75จตงหวตด 38.31 10.42 12.02 2.89 0.00 0.0077.50 19.00

 433,365 49.2547.95 13.84 96.75 0.00 47.50สตงกตด 37.61 10.34 12.20 2.94 0.00 0.0080.00 20.00

 148,557 52.0049.82 13.91 96.50 0.50 49.50ภาค 39.29 10.53 12.33 2.90 0.00 0.0080.00 19.50

 692,721 49.2549.07 14.36 97.50 0.00 49.00ประเทศ 38.67 10.41 12.62 3.07 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.

67.14 15.78 19.10 18.53 19.2655.6154.07 54.95การออาน  100.00 56.97 18.82 55.82 19.3154.96 18.55

57.71 9.38 14.93 14.78 15.1354.8453.32 54.11การเขรยน  100.00 55.18 14.81 54.63 15.6254.24 14.60

54.29 20.60 25.98 26.78 26.7646.9743.89 45.75การฟตง การดด และการพดด  100.00 49.12 27.26 47.91 27.3945.70 26.18

41.43 22.31 17.43 18.20 17.8838.8637.30 38.22หลตกการใชนภาษาไทย  100.00 39.76 18.30 39.49 18.4237.86 17.71

48.57 31.82 23.93 24.19 24.3444.1742.29 43.30วรรณคดรและวรรณกรรม  100.00 45.58 24.30 44.82 24.6243.23 23.81

วตนทรท 27/03/2020 09:48:55



หนนา 2/4

รหหสโรงเรรยน ชชชอโรงเรรยน

สหงกหดจหงหวหด สระบบรร

ทรชตหตงโรงเรรยน    นอกเมชองขนาดโรงเรรยน    เลลก

สสานหกงานคณะกรรมการการศศกษาขหตนพชตนฐาน

1019010054 วหดบบอพระออนทรร

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดหบชาตอขหตนพชตนฐาน (O-NET)
ชหตนประถมศศกษาปร ทรช 6  ปร การศศกษา 2562

ฉบหบทรช 5 - คบาสถอตอแยกตามสาระการเรรยนรรรสสาหรหบโรงเรรยน

ภาค กลาง

วอชา : ภาษาอหงกฤษ (63)

(Mode)
ฐานนอยม

(Median)
มหธยฐาน

(Min.)
คะแนนตสชาสบด

(Max.)
คะแนนสรงสบด

มาตรฐาน (S.D.)
สบวนเบรชยงเบน

(Mean)
คะแนนเฉลรชยจสานวนผรรเขราสอบระดหบ

โรงเรรยน  7 27.5031.07 11.56 55.00 15.00 27.50

ขนาดโรงเรรยน  245,143 25.0029.35 11.53 100.00 0.00 27.50

ทรทตตตงโรงเรรยน  5,358 27.5031.33 14.07 100.00 5.00 27.50

จตงหวตด  7,066 27.5033.30 16.40 100.00 5.00 30.00

สตงกตด  433,350 25.0030.86 13.93 100.00 0.00 27.50

ภาค  148,553 25.0035.03 18.27 100.00 2.50 30.00

ประเทศ  692,708 25.0034.42 18.03 100.00 0.00 30.00

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.

31.87 13.28 13.14 17.99 15.4833.3529.03 30.61ภาษาเพพทอการสพทอสาร  100.00 35.06 19.88 34.38 19.5831.25 15.68

30.36 11.29 16.65 18.31 17.5536.1333.55 34.56ภาษาและวตฒนธรรม  100.00 37.51 19.28 37.04 19.3035.17 17.54

28.57 17.17 20.25 24.86 22.1929.2925.12 26.96ภาษากตบความสตมพตนธธกตบชชมชน

และโลก

 100.00 31.59 26.28 31.05 25.9726.56 22.35

สาระทรทโรงเรรยนควรเรองพตฒนาเนพทองจากคะแนนเฉลรทยของโรงเรรยนตตทากวอาคะแนนเฉลรทยระดตบประเทศไดนแกอ

1.) ภาษาและวตฒนธรรม

2.) ภาษาเพพทอการสพทอสาร

3.) ภาษากตบความสตมพตนธธกตบชชมชนและโลก
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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 2562

ฉบหบทรช 5 - คบาสถอตอแยกตามสาระการเรรยนรรรสสาหรหบโรงเรรยน

ภาค กลาง

วอชา : คณอตศาสตรร  (64)

(Mode)
ฐานนอยม

(Median)
มหธยฐาน

(Min.)
คะแนนตสชาสบด

(Max.)
คะแนนสรงสบด

มาตรฐาน (S.D.)
สบวนเบรชยงเบน

(Mean)
คะแนนเฉลรชยจสานวนผรรเขราสอบระดหบ

โรงเรรยน  7 50.0036.43 13.55 50.00 10.00 40.00

ขนาดโรงเรรยน  245,136 25.0030.61 13.57 100.00 0.00 30.00

ทรทตตตงโรงเรรยน  5,358 25.0030.56 13.34 95.00 0.00 30.00

จตงหวตด  7,066 25.0031.60 14.56 100.00 0.00 30.00

สตงกตด  433,351 25.0031.60 14.74 100.00 0.00 30.00

ภาค  148,546 25.0033.29 15.69 100.00 0.00 30.00

ประเทศ  692,673 25.0032.90 15.82 100.00 0.00 30.00

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.

39.29 22.59 24.98 25.64 25.7438.0836.18 37.67บดรณาการ  100.00 39.97 26.28 39.22 26.4637.01 25.06

42.86 15.27 18.03 18.72 18.7332.3831.60 32.34จตานวนและการดตาเนนนการ  100.00 34.06 19.30 33.60 19.3931.40 17.79

23.81 23.33 27.23 27.49 27.6534.0332.82 33.55การวตด  100.00 35.20 28.05 34.73 28.0333.28 27.21

35.71 22.59 30.56 30.57 31.1822.5922.50 23.13เรขาคณนต  100.00 24.63 32.15 24.32 32.0521.24 29.44

85.71 34.99 49.73 49.77 49.5754.8055.21 56.53พรชคณนต  100.00 57.38 49.45 57.46 49.4453.81 49.85

14.29 16.50 21.31 22.68 22.6617.0215.86 17.17การวนเคราะหธขนอมดลและความนอา

จะเปป น

 100.00 18.40 23.91 18.52 23.9715.71 21.34

สาระทรทโรงเรรยนควรเรองพตฒนาเนพทองจากคะแนนเฉลรทยของโรงเรรยนตตทากวอาคะแนนเฉลรทยระดตบประเทศไดนแกอ

1.) การวตด

2.) การวนเคราะหธขนอมดลและความนอาจะเปป น
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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 2562

ฉบหบทรช 5 - คบาสถอตอแยกตามสาระการเรรยนรรรสสาหรหบโรงเรรยน

ภาค กลาง

วอชา : วอทยาศาสตรร  (65)

(Mode)
ฐานนอยม

(Median)
มหธยฐาน

(Min.)
คะแนนตสชาสบด

(Max.)
คะแนนสรงสบด

มาตรฐาน (S.D.)
สบวนเบรชยงเบน

(Mean)
คะแนนเฉลรชยจสานวนผรรเขราสอบระดหบ

โรงเรรยน  7 -37.54 7.90 46.50 24.50 39.50

ขนาดโรงเรรยน  245,141 32.5033.20 11.88 96.50 0.00 31.50

ทรทตตตงโรงเรรยน  5,358 32.5033.60 12.19 86.00 0.00 32.50

จตงหวตด  7,066 32.5034.59 13.07 97.75 0.00 32.50

สตงกตด  433,351 32.5034.30 12.96 100.00 0.00 32.50

ภาค  148,551 32.5035.85 13.85 100.00 0.00 33.75

ประเทศ  692,705 32.5035.55 13.94 100.00 0.00 33.75

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.

46.88 23.86 32.23 32.62 32.5845.8945.01 46.18บดรณาการ  100.00 47.42 33.06 47.18 33.0345.11 32.21

40.82 14.14 18.44 19.18 19.2734.7432.56 33.93สนทงมรชรวนตกตบกระบวนการดตารง

ชรวนต

 100.00 35.86 19.86 35.41 19.9333.63 18.58

57.14 31.94 36.80 37.67 37.2447.0044.40 45.99ชรวนตกตบสนทงแวดลนอม  100.00 48.81 37.79 47.96 37.7145.27 37.40

25.71 14.00 18.23 18.89 18.7829.3328.66 29.40สารและสมบตตนของสาร  100.00 30.10 19.23 30.11 19.3128.70 18.47

35.71 34.99 33.74 34.27 34.0933.1232.00 33.04แรงและการเคลพทอนทรท  100.00 34.74 34.49 34.35 34.4431.97 34.00

33.98 25.43 20.93 22.14 21.8031.7430.73 31.93พลตงงาน  100.00 33.50 22.65 33.42 22.7030.69 21.54

47.62 16.50 25.27 25.83 25.6138.1037.09 37.33กระบวนการเปลรทยนแปลงของ

โลก

 100.00 38.55 25.83 38.17 25.8037.52 25.74

21.43 24.74 30.35 31.46 31.2825.5723.99 25.53ดาราศาสตรธและอวกาศ  100.00 27.29 32.09 26.88 32.0024.32 30.63

สาระทรทโรงเรรยนควรเรองพตฒนาเนพทองจากคะแนนเฉลรทยของโรงเรรยนตตทากวอาคะแนนเฉลรทยระดตบประเทศไดนแกอ

1.) ดาราศาสตรธและอวกาศ

2.) สารและสมบตตนของสาร

3.) บดรณาการ
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สสสนนกงสนคณะกรรมกสรกสรศศกษสขนขนพพขนฐสน กระทรวงศศกษสธธกสร

รสยงสนผลกสรประเมธนควสมสสมสรถดดสนกสรออสนของผผดเรรยน (Reading Test: RT)

ชนขนประถมศศกษสปปทรท 1 ปปกสรศศกษส 2562

ฉบนบทรท 1 แบบสรรปรสยงสนผลกสรประเมธนของโรงเรรยน (R-School01)

ผลกสรประเมธนควสมสสมสรถดดสนกสรออสนของผผดเรรยน (Reading Test : RT)

1. ขดอมผลโรงเรรยน

ภสค :

จนงหวนด :

จสสนวนนนกเรรยนทรทเขดสสอบ 

ศศกษสธธกสรภสค 

อสสเภอ :

ศศกษสธธกสรจนงหวนด :

ทรทตนขงโรงเรรยน :

ชพทอโรงเรรยน :รหนสโรงเรรยน :

ขนสดโรงเรรยน :

สสสนนกงสนเขตพพขนทรทกสรศศกษส 

สนงกนด :

1019600135 ววดบบอพระออนทรร

ขนาดเลลก นอกเมมอง บบานหมอ สระบบรร

สพป.สระบบรร เขต 1 สระบบรร สสานวกงานศศกษาธอการภาค 1 กลาง

สสานวกงานคณะกรรมการการศศกษาขวขนพมขนฐาน 13 คน(ปกตอ : 9 คน, พอเศษ : 3 คน, Walk-in : 1 คน)

2. คะแนนผลกสรประเมธนกสรออสน

ดดสน
คะแนนเฉลรทยรดอยละจสสแนกตสมสนงกนด

เขตพพขนทรท จนงหวนด ประเทศสนงกนดศศกษสธธกสรภสคโรงเรรยน

คะแนนเฉลรทยรดอยละ

S.D.  8.45

 62.61

 13.31

 71.47

 14.12

 67.25

 13.98

 69.85

 14.23  14.61

 68.50 67.49
กสรออสนออกเสรยง

คะแนนเฉลรทยรดอยละ

S.D.  1.82

 87.33

 10.27

 72.66

 10.44

 70.89

 10.30

 74.17

 10.33  10.60

 72.81 72.51
กสรออสนรผดเรพทอง

คะแนนเฉลรทยรดอยละ

S.D.  9.86

 74.97

 21.68

 72.07

 22.50

 69.07

 22.24

 72.01

 22.76  23.46

 70.66 70.00
รวม 2 ดดสน

3. กรสฟเปรรยบเทรยบคะแนนผลกสรประเมธนกสรออสนของโรงเรรยน กนบเขตพพขนทรท จนงหวนด ศศกษสธธกสรภสค สนงกนด และประเทศ

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

การอบานออกเสรยง การอบานรรบ เรมร อง รวม 2 ดบาน

สวงกวด ประเทศ เขตพมขนทรร จวงหววด ศศกษาธอการภาค โรงเรรยน

4. ตสรสงแสดงจสสนวนและรดอยละนนกเรรยน จสสแนกตสมระดนบครณภสพ

ดดสน

จสสนวน รดอยละ จสสนวน รดอยละ จสสนวน รดอยละ จสสนวน รดอยละ

ดรมสก

จสสนวนและรดอยละนนกเรรยน จสสแนกตสมระดนบครณภสพ (ยกเวดนเดดกพธเศษ และ  Walk-in)

ดร พอใชด ปรนบปรรง

กสรออสนออกเสรยง 3  33.33 5  55.55 1  11.11 0  0.00

กสรออสนรผดเรพทอง 9  100.00 0  0.00 0  0.00 0  0.00

รวม 2 ดดสน 4  44.44 5  55.55 0  0.00 0  0.00
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สสสนนกงสนคณะกรรมกสรกสรศศกษสขนขนพพขนฐสน กระทรวงศศกษสธธกสร

รสยงสนผลกสรประเมธนควสมสสมสรถดดสนกสรออสนของผผดเรรยน (Reading Test: RT)

ชนขนประถมศศกษสปปทรท 1 ปปกสรศศกษส 2562

ฉบนบทรท 1 แบบสรรปรสยงสนผลกสรประเมธนของโรงเรรยน (R-School01)
5. คะแนนผลกสรประเมธนกสรออสน รสยดดสนและประเภทของคสส

ดรมสกดรพอใชด

ระดนบครณภสพ

ปรนบปรรง

คะแนน

รดอยละ
ดดสน

รดอยละของ

นร. ทรทออสนออก

กสรออสนออกเสรยง  62.61 n

ประเภทของคสส คสาอบาน

n1. กสรออสนคสส  71.66

 77.771.1 สระเดรรยว/ไมบมรตววสะกด n  77.77เยอะแยะ

 100.001.2 สระเดรรยว/ตววสะกดไมบตรงมาตรา n  100.00โอกาส

 0.00 n1.3 สระเดรรยว/ตววสะกดไมบตรงมาตรา เทศบาล

 100.001.4 สระเดรรยวเปลรรยนรรป/ตววสะกดตรงมาตรา n  100.00ตบอเตอม

 77.771.5 สระเดรรยวเปลรรยนรรป/ตววสะกดไมบตรงมาตรา n  77.77สววสดร

 77.771.6 สระเดรรยวเปลรรยนรรป/ตววสะกดไมบตรงมาตรา n  77.77รางววล

 88.881.7 สระเกอน/ไมบมรตววสะกด n  88.88เชบาคสรา

 100.001.8 สระเกอน/มรรรปวรรณยบกตร n  100.00ไขบเจรยว

 100.001.9 สระเกอน/ตววสะกดไมบตรงมาตรา n  100.00นสขาซบป

 100.001.10 สระประสม/อวกษรนสา n  100.00สรเหลมอง

 66.661.11 สระประสม/อวกษรนสา n  66.66เหรรยญทอง

 88.881.12 สระประสมลดรรป/ตววสะกดตรงมาตรา n  88.88งบวงเหงา

 88.881.13 สระลดรรป/อวกษรนสา n  88.88ชบวยเหลมอ

 55.551.14 อวกษรควบแทบ/ไมบมรรรปวรรณยบกตร n  55.55ความคอด

 100.001.15 อวกษรควบแทบ/ตววสะกดตรงมาตรา n  100.00กลวบบบาน

 44.441.16 อวกษรควบแทบ/ตววสะกดตรงมาตรา n  44.44เครมรองหมาย

 0.001.17 อวกษรควบไมบแทบ/ตววสะกดตรงมาตรา n  0.00รวบทราบ

 100.001.18 ตววสะกดตรงมาตรา/มรรรปวรรณยบกตร n  100.00กกวยเตรตยว

 66.661.19 ตววสะกดไมบตรงมาตรา/ไมบมรรรปวรรณยบกตร n  66.66วาดภาพ

 0.00 n1.20 ตววสะกดไมบตรงมาตรา/ไมบมรรรปวรรณยบกตร บรอษวท

n2. กสรออสนประโยค  70.55

n3. กสรออสนขดอควสม  50.13

กสรออสนรผดเรพทอง  87.33 n

n1. กสรออสนคสส  88.33

n2. กสรออสนประโยค  90.00

n3. กสรออสนขดอควสม  80.00

รวม 2 ดดสน  74.97 n

6. เกณฑฑกสรตนดสธนระดนบครณภสพในแตอละดดสน

ชอวงคะแนนและคะแนนรดอยละในแตอละระดนบครณภสพ

คะแนน

ระดนบครณภสพ

รดอยละ คะแนน รดอยละ คะแนน รดอยละ

รวม 2 ดดสนกสรออสนออกเสรยง กสรออสนรผดเรพทอง

75 - 10075 - 10075 - 10037.5 - 5037.5 - 50 75 - 100ดรมาก

50 - 74.9950 - 74.9950 - 74.9925 - 37.4925 - 37.49 50 - 74.99ดร

25 - 49.9925 - 49.9925 - 49.9912.5 - 24.9912.5 - 24.99 25 - 49.99พอใชบ

0 - 24.990 - 24.990 - 24.990 - 12.490 - 12.49 0 - 24.99ปรวบปรบง
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