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คำนำ 
 

  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ปการศึกษา 2564 
ของโรงเรียนวัดบอพระอินทรฉบับนี้ จัดทำขึ้นตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. 2561 ขอ 3 
ระบุใหสถานศึกษาจัดสงรายงานผลการประเมินตนเองใหแกหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กำกับดูแล
สถานศึกษาเปนประจำทุกป เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่สะทอนผลการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ซึ่งเปนผลสำเร็จจากการบริหารการจัดการศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาในระดับ
ปฐมวัย 3 มาตรฐาน ไดแก คุณภาพของเด็ก กระบวนการบริหาร และการจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสำคัญ 
และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 3 มาตรฐาน ไดแก คุณภาพของผูเรียน กระบวนการบริหาร และการจัดการ 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ เพ่ือนำเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปที่
ผานมาตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ ตลอดจนเผยแพรตอสาธารณชนไดรับทราบ และเตรียม
ความพรอมในการรับการประเมินภายนอก โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา และประเมินคุณภาพ
การศกึษา (องคการมหาชน) ตอไป 
  ขอขอบคุณคณะครู ผูปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผูที่มีสวนเก่ียวของ
ทุกฝายที่มีสวนรวมในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปการศึกษา 2564 ฉบับนี้ คณะ
ผูจัดทำหวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารรายงานฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอการนำไปใชในการพัฒนาคุณภาพ
การศกึษาของโรงเรียนวัดบอพระอินทรในปการศกึษา 2565 ตอไป 
 

 
 

(นายยุทธกิจ ถาวรเกษตร) 
ผูอำนวยการโรงเรียนวัดบอพระอินทร 

2 พฤษภาคม 2565 
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สวนที่ 1 
บทสรุปสำหรับผูบริหารสถานศึกษา 

 
ชื่อโรงเรียน  โรงเรียนวัดบอพระอินทร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1  
   สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  
   การจัดการเรียนการสอนเปน 2 ระดับคือ ระดับชั้นปฐมวัย และระดับประถมศึกษา 
ชื่อผูบริหารสถานศึกษา  นายยุทธกิจ ถาวรเกษตร (ตั้งแต พ.ศ. 2562–ปจจุบัน) 
จำนวนคร ู ผูบริหาร 1 คน จำนวนคร ูและบุคลากรทางการศึกษา 9 คน จำนวนนักเรียน 110 คน 
 
ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
 

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร และการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสำคัญ ดีเลิศ 

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ดีเลิศ 
 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเรียน 
   1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
   1.2 คณุลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร และการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ดีเลิศ 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดีเลิศ 
 
  โรงเรียนวัดบอพระอินทรจัดโครงสรางการบริหารงาน 4 กลุมงาน ประกอบดวย กลุมบริหารงาน
วิชาการ กลุมบริหารงานงบประมาณ กลุมบริหารงานทั่วไป และกลุมบริหารงานบุคคล บริหารการจัดการโดยใช 
นวัตกรรมการบริหารการจัดการศึกษา BOPRAIN Model และกระบวนการพัฒนาคุณภาพเชิงระบบ PDCA ใน
การพัฒนาประสิทธิภาพ และคุณภาพการดำเนินงาน สรางความเขมแข็งในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหดำเนินไปอยางตอเนื่อง โดยดำเนินงานตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี ้
 

ระดับปฐมวัย 
  โรงเรียนวัดบอพระอินทร จัดประสบการณระดับปฐมวัย มีนักเรียนชั้นอนุบาลปท่ี 2–3 รวม 25 คน 
ครูผูสอนปฐมวัย 1 คน พ่ีเลี้ยงเด็กปฐมวัย 1 คน จัดทำรายงานการประเมินตนเองปการศึกษา 2564 เสนอตอ
ตนสังกัด และหนวยงานอ่ืน ๆ โดยโรงเรียนวัดบอพระอินทรจัดประชุมครู คณะกรรมการสถานศึกษา และ
ผูปกครอง เพื่อหาแนวทางจัดประสบการณการเรียนรู และจัดกิจกรรมเสริมตาง ๆ เพื่อใหผูเรียนบรรลุตามตัวบงชี้ 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค ดำเนินการพัฒนาผูเรียนใหสอดคลองกับพันธกิจของโรงเรียน มีโครงการ และใช
กระบวนการพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีหลากหลาย จัดประสบการณทั้งใน และนอกหองเรียน มีการจัดประสบการณการ
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เรียนรูตามหลักสูตร และมีแผนงาน/โครงการ/ กิจกรรมเสริม ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อใหเด็กปฐมวัยมี
สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่สมบูรณ มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเปนไทย และรับผิดชอบตอสังคม มีทักษะ
อาชีพ นอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดำเนินชีวิต พอแม ผูปกครอง ครอบครัว ชุมชน 
และทุกฝายที่เก่ียวของมีสวนรวมในการ สงเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ดานรางกาย เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการ
ดานรางกายเจริญเติบโตตามวัย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได เด็กปฐมวัยได
รับประทานอาหารที่มีประโยชน ในปริมาณเหมาะสม สะอาด ถูกสุขลักษณะ ตรวจสุขภาพ และดูแลสุขภาพ
รางกายโดยครูประจำชั้น เนื่องจากสถานการณโควิด จึงไมมีแพทยจากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลสราง
โศกมาตรวจสุขภาพ ในเรื่องความสะอาด เด็กปฐมวัยรูจักระมัดระวัง รักษารางกายใหสะอาด เพ่ือใหมีสุขภาพ
อนามัยที่ด ีดูแลรักษาสุขภาพอนามัยสวนตน และผูอื่น ปฏิบัติจนเปนนิสัย ดานความปลอดภัย กำหนดขอตกลง
เก่ียวกับความปลอดภัย เด็กปฐมวัยปฏิบัติตาม เด็กปฐมวัยมีน้ำหนัก สวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน เคลื่อนไหว
รางกายคลองแคลว ทรงตัวไดดี ใชมือ และตาประสานสัมพันธไดดี ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยสวนตน และปฏิบัติ
จนเปนนิสัย ปฏิบัติตนตามขอตกลงเก่ียวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงตอโรค สิ่งเสพติด และระวัง
ภัยจากบุคคล สิ่งแวดลอม และสถานการณท่ีเสี่ยงอันตราย ดานอารมณ-จิตใจ ดำเนินการพัฒนาเด็กปฐมวัย
เพื่อใหสามารถควบคุม แสดงออกทางอารมณไดอยางเหมาะสม พัฒนาใหมีภาวะผูนำ ฝกการรอคอย และ
ความอดทนอดกลั้น จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม เด็กปฐมวัยราเริงแจมใส แสดงอารมณความรูสึกได
เหมาะสม รูจักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอย ยอมรับ และพอใจในความสามารถ และผลงานของตนเอง และ
ผูอ่ืน มีจิตสำนึก และคานิยมที่ดี มีความมั่นใจ กลาพูด กลาแสดงออก ชวยเหลือแบงปน เคารพสิทธิ รูหนาที่
รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น ซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมตามที่สถานศึกษากำหนด ชื่นชม และมีความสุข
กับ ศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว ดานสังคม พัฒนาเด็กปฐมวัยให ชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจำวัน มีวินัยในตนเอง ประหยัด และพอเพียง มีสวนรวมดูแลรักษาสิ่งแวดลอมใน และนอกหองเรียน มี
มารยาทตามวัฒนธรรมไทย ยอมรับหรือเคารพความแตกตาง ระหวางบุคคล เลน และทำงานรวมกับผูอื่นได 
แกไขขอขัดแยง โดยปราศจากการใชความรุนแรง ดานสติปญญา เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการดานสติปญญาที่ดี จัด
กิจกรรมเสริมประสบการณที่สอดคลองกับหลักการ และคุณลักษณะนิสัยอันพึงประสงคของหลักสูตร ตามความ
สนใจ ตามตารางกิจกรรมประจำวัน และสนองความตองการของเด็กปฐมวัย เพื่อพัฒนาทักษะดานภาษา และการ
สื่อสาร ทักษะดานการคิด การคิดพื้นฐาน การคิดคำนวณ การคิดวิเคราะห การคิดจินตนาการ สงผลใหเด็ก
ปฐมวัยสนทนาโตตอบ และเลาเรื่องใหผูอ่ืนเขาใจ ตั้งคำถามในสิ่งท่ีตนเองสนใจหรือ สงสัย และพยายามคนหา
คำตอบ อานนิทาน และเลาเรื่องที่ตนเองอานไดเหมาะสมกับวัย มีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิง
เหตุผลทางคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร การคิดแกปญหา และสามารถตัดสินใจในเรื่องงาย ๆ ได สรางสรรค
ผลงานตามความคิด และจินตนาการ และใชสื่อเทคโนโลย ีเปนเครื่องมือในการเรียนรู และแสวงหาความรูได 
  โรงเรียนมีการบริหาร และการจัดการอยางเปนระบบโดยใชนวัตกรรมการบริหารการจัดการศึกษา 
BOPRAIN Model โดยการมีสวนรวมของทุกฝาย ที่มุงสูการพัฒนาคุณภาพของจัดการศึกษา มุงเนนความสำคัญ
ของการพัฒนาการในทุก ๆ ดานอยางสมดุลรอบดาน เพ่ือใหเด็กปฐมวัยที่เปนผลผลิต เปนมนุษยที่สมบูรณ เปน
คนดี มีความสามารถ และมีความสุข รูปแบบการบริหารมีความสอดคลอง และเหมาะสมกับสภาพบริบทของ
โรงเรียน มีการกำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายไวอยางชัดเจน เปนรูปธรรม วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางเปนระบบ จัดสรรงบประมาณตามโครงการ และกิจกรรม เกิดประสิทธิผล บรรลุเปาหมายตามที่
กำหนดไวในแผนปฏิบัติการประจำป บูรณาการการจัดการศึกษาโดยใชมาตรฐานโรงเรียนเปนฐาน มี
องคประกอบที่สำคัญเพ่ือที่จะขับเคลื่อนการศึกษาระดับปฐมวัย การพัฒนางานวิชาการเนนคุณภาพผูเรียนรอบ
ดาน ตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุน และสอดคลองกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย โดยสถานศึกษาออกแบบการจัดประสบการณที่เตรียมความพรอมอยางเปนองครวม และ
เหมาะสมตามวัยระดับ เนนการเรียนรูผานการเลน และการลงมือปฏิบัติ ตอบสนองความตองการ และความ
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แตกตางของเด็กปกติ และกลุมเปาหมายเฉพาะ และสอดคลองกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชน และทองถิ่น จัด
คร ูและบุคลากรทางการศึกษาที่เหมาะสม มีครูประจำการที่จบการศกึษาปฐมวัยเขาชั้นเรียน และทำการจัดหาพี่
เลี้ยงเด็กปฐมวัยท่ีผานการอบรมทางดานการดูแลเด็กปฐมวัยที่เหมาะสม และกำลังศึกษาตอระดับปริญญาตรี 
เอกปฐมวัย เพ่ือจัดประสบการณการเรียนรูอีก 1 คน เพ่ือใหครบทั้ง 2 ชั้นเรียน พัฒนาครู และบุคลากรใหมี
ความรูความสามารถในการวิเคราะห และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา มีทักษะในการจัดประสบการณ และ
การประเมินพัฒนาการเด็ก ใชประสบการณสำคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรม มีการสังเกต และประเมิน
พัฒนาการเด็กเปนรายบุคคล มีปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็ก และครอบครัว จัดบรรยากาศ และสิ่งแวดลอมทาง
กายภาพภายในโรงเรียน และในหองเรียน ใหสะอาด รมรื่น สวยงาม นาอยู และเอ้ือตอการเรียนรู มีแหลง
เรียนรูนอกหองเรียน จัดใหมีเครื่องเลนสนาม สวนเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สนามฟุตบอล หองสมุด หอง
คอมพิวเตอร จัดสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเปน ในหองเรียนมีพื้นที่จัดกิจกรรม จัดมุมประสบการณตาง ๆ 
จัดหา และผลิตส่ือเพื่อการเรียนรู ทั้งที่เปนของจริง สื่อจากธรรมชาติ สื่อท่ีอยูใกล ภายในหองเรียน และนอก
หองเรียน คำนึงถึงความปลอดภัยของผูเรียนไมมีจุดท่ีเปนอันตราย มีกฎกติกา ขอตกลงในการดูแลเรื่องความ
ปลอดภัย สื่อ วัสดุ อุปกรณ มีเพียงพอ เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อ
การเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ โดยจัดหองเรียนอัจฉริยะ จัดหาสื่อการเรียนรูเพ่ือสงเสริม
พัฒนาการทั้ง 4 ดาน มีการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บขอมูล สนับสนุนการบริหารการจัดการ 
และเพื่อการจัดการเรียนรู มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม กำหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และอัตลักษณของสถานศึกษา 
กำหนดคานิยมของโรงเรียน คือ นักเรียนดี ครูดี โรงเรียนดี เปนท่ีศรัทธาของชุมชน จัดทำแผน พัฒนาการศึกษา
ของสถานศึกษา ท่ีสอดรับกับมาตรฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 และ
แผนปฏิบัติการ ประจำปการศึกษา 2563 ดำเนินการตามแผน มีการประเมินผล และตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองประจำป เพ่ือนำผลการประเมิน
ไปปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง และผูมีสวนเก่ียวของมี
สวนรวม สงรายงานผลการประเมินตนเองประจำปใหหนวยงานตนสังกัดทราบอยางตอเนื่อง  
  ครูวิเคราะหขอมูลเด็กเปนรายบุคคล จัดทำแผนการจัดประสบการณจากการวิเคราะหมาตรฐานคุณลักษณะ
ที่พึงประสงคในหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยครบทุกดาน ไมมุงเนนการ
พัฒนาดานใดดานหนึ่งเพียงดานเดียว จัดประสบการณที่เชื่อมโยงกับประสบการณเดิม ใหเด็กปฐมวัยมีโอกาส
เลือกทำกิจกรรมอยางอิสระ ตามความตองการ ความสนใจ ความสามารถ ตอบสนองตอวิธีการเรียนรูเปน
รายบุคคลหลากหลายรูปแบบ จากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย เด็กปฐมวัยไดเลือกเลน เรียนรู ลงมือ กระทำ และ
สรางองคความรูดวยตนเอง จัดหองเรียนใหสะอาด อากาศถายเท ปลอดภัย มีพื้นที่แสดงผลงาน พ้ืนที่สำหรับมุม
ประสบการณ และการจัดกิจกรรม เด็กปฐมวัยมีสวนรวมในการจัดสภาพแวดลอมในหองเรียน ครูใชสื่อ และ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับชวงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรูของเด็ก ประเมินพัฒนาการจากกิจกรรม 
และกิจวัตรประจำวันดวยเครื่องมือ และวิธีการท่ีหลากหลาย ไมใชแบบทดสอบ วิเคราะหผลการประเมินพัฒนาการ
เด็กโดยผูปกครอง และผูเก่ียวของมีสวนรวม และนำผลการประเมินที่ไดไปพัฒนาคุณภาพเด็ก และแลกเปลี่ยน
เรียนรูการจัดประสบการณที่มีประสิทธิภาพ 
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  จุดเดน  
   ดานคุณภาพเด็ก 
   1. ผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก อยูในระดับดีเลิศ 
   2. เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ และสังคม สูงกวาเปาหมายที่สถานศึกษา
กำหนด  
   3. เด็กปฐมวัยมีความพรอมในการศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน  
   ดานกระบวนการบริหาร และการจัดการ 
   1. ผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร และการจัดการ อยูในระดับดีเลิศ  
   2. มีการประเมิน และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ใหสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
และบริบทของทองถิ่น  
   3. จัดครใูหเพียงพอ และเหมาะสมกับชั้นเรียน  
   4. มีการสงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณที่สงผลตอคุณภาพเด็กเปน
รายบุคคล ตรงความตองการของครู และสถานศึกษา  
   5. จัดสภาพแวดลอมอยางปลอดภัย และมีสื่อเพ่ือการเรียนรูอยางเพียงพอ และหลากหลาย  
   6. ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรูเพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ 
เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา  
   7. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา การชี้แนะระหวางการปฏิบัติงานที่สงผล ตอ
คุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา บูรณาการการปฏิบัติงาน และเปดโอกาสใหผูเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวม 
   ดานการจัดประสบการณที่เนนเด็กปฐมวัยเปนสำคัญ 
   1. ผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสำคัญ อยูในระดับดีเลิศ  
   2. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และ
สติปญญาอยางสมดุล เต็มศกัยภาพ โดยความรวมมือของพอแม และครอบครัว ชุมชน และผูเก่ียวของ  
   3. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลน และปฏิบัติกิจกรรม เรียนรูลงมือทำ และ
สรางองคความรูดวยตนเองอยางมีความสุข  
   4. จัดบรรยากาศ และสภาพแวดลอมในหองเรียนที่เอ้ือตอการเรียนรูโดยเด็กมีสวนรวม ใชสื่อ 
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  
   5. ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงดวยวิธีการที่หลากหลาย โดยผูปกครอง และ
ผูเก่ียวของมีสวนรวม นำผลการประเมินที่ไดไปปรับปรุงการจัดประสบการณ และพัฒนาเด็ก 
 
  จุดท่ีควรพัฒนา 
   ดานคุณภาพเด็ก 
   1. ควรเนนในเรื่องการควบคุมอาหาร และการออกกำลังกาย ปลูกฝงในเรื่องสุขนิสัยท่ีดี การ
เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน เนื่องจากเด็กปฐมวัยสวนหนึ่งมีน้ำหนักเกินมาตรฐาน  
   2. ควรสงเสริมผูเรียนใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
   3. เด็กปฐมวัยบางคนยังขาดทักษะในการแกปญหา บางคนขาดความมั่นใจ และการกลา
แสดงออก บางคนขาดความมีวินัย ความรับผิดชอบ 
   ดานกระบวนการบริหาร และการจัดการ 
   1. จากภาวการณระบาดของโรคโควิด 19 ทำใหเกิดขอจำกัดหลายอยางข้ึน เชน งบประมาณ 
และบุคลากร 
   2. พัฒนาครูใหมีทักษะในศตรวรรษที่ 21  
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   3.  ควรสงเสริมครูใหมีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น 
   4. ควรสงเสริมใหครูมีทักษะในการทำวิจัยแบบเขมขน 
   ดานการจัดประสบการณที่เนนเด็กปฐมวัยเปนสำคัญ 
   1. ครูควรใชกระบวนการวิจัยมาการจัดการเรียนรูอยางเปนรูปธรรม และตอเนื่อง 
   2. ครูควรพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องในการใชเทคโนโลยี ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ และ
สรางนวัตกรรมเพ่ือการเรียนการสอน 
   3. ครูควรเพ่ิมเติมกิจกรรมสรางเสริมวินัยเชิงบวก สรางเครือขาย PLC กับครูปฐมวัยโรงเรียน
อ่ืน  
   4. ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ Active Learning และใชภูมิปญญาทองถ่ินเขามา
สอดแทรกในการจัดการเรียนรูเพ่ิมขึ้น 
   5. ครูควรจัดกิจกรรมใหความรูกับผูปกครองเก่ียวกับการการจัดการศึกษาปฐมวัยเพ่ิมขึ้น 
 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  โรงเรียนวัดบอพระอินทรสงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการ
คิดคำนวณ เต็มศักยภาพ สามารถแกปญหาไดอยางมีเหตุผล โดย ทำการคัดแยกผูเรียนกลุมเสี่ยง เพ่ือพัฒนา
ผูเรียนเปนรายบุคคล จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ เนนการปฏิบัติ และทักษะการ
ทำงานรวมกัน สงเสริมใหผูเรียนมีนิสัยรักการอาน มีกิจกรรมใหผูเรียน อาน ฟง พูด เขียน และทำงานเปน
กลุม ดำเนินงาน/กิจกรรมอยางหลากหลาย จัดวิชาเรียนเพิ่มเติมใหผูเรียนทุกคนไดเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ
เพ่ิมเติมทุกชั้นเรียน จัดกิจกรรมชุมนุมเพ่ือเปนการพัฒนาผูเรียน ดำเนินงานโครงการ และกิจกรรมตาง ๆ เพื่อ
สนับสนุนการเรียนรู ผูเรียนมีทักษะในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณตามเกณฑที่
สถานศึกษากำหนดในแตละระดับชั้น สงเสริมใหมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแกปญหา ผูเรียนไดพัฒนาศักยภาพผานกิจกรรมการเรียนรูภายใน
หองเรียน และนอกหองเรียน ไดทำกิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ จัดกิจกรรมใหผูเรียนมีความคิดริเริ่ม และ
สรางสรรคผลงานดวยความภาคภูมิใจ ใหผูเรียนสรุปความคิด ดวยการพูดหรือเขียนตามความคิด นำเสนอ
ความคิด ผูเรียนมีความสามารถในการคิดจำแนกแยกแยะใครครวญไตรตรอง พิจารณาอยางรอบคอบ คิด
วิเคราะหอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหาไดโดยใชเหตุผล ประกอบการ
ตัดสินใจเหมาะสมตามวัย สนับสนุนใหผูเรียนใชความรู ในการแกปญหา และทักษะกระบวนการคิดในการ
ประดิษฐสิ่งที่เปนประโยชน ครูผูสอนเปนผูสนับสนุนการเรียนรู ผูเรียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 
สามารถรวบรวมความรูไดทั้งดวยตัวเอง และทำงานเปนทีม เชื่อมโยงองคความรู และประสบการณมาใชในการ
สรางสรรคสิ่งใหม ๆ พัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
ดำเนินการปรับปรุงแหลงเรียนรู หองคอมพิวเตอรของโรงเรียนใหมีความสมบูรณ เพียงพอตอจำนวนนักเรียน มี
อินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือใชในการสืบคนขอมูล สามารถใชในการพัฒนาตนเอง และปรับปรุงหองสมุดที่เปน
แหลงเรียนรู สงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT) ผูเรียนมี
ความสามารถในใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาตนเอง และสังคมในดานการเรียนรู การ
สื่อสาร การทำงาน อยางสรางสรรค และมีคุณธรรม ผูเรียนบรรล ุและมีความกาวหนาในการเรียนรูตามหลักสูตร
สถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมในดานความรู ความเขาใจ ทักษะ กระบวนการตาง ๆ รวมทั้งมีความกาวหนาในผล
การทดสอบระดับชาต ิหรือผลการทดสอบอ่ืน ๆ ผูเรียนมีความรู ทักษะพื้นฐานในการจัดการ เจตคติที่ดีพรอมที่
จะศึกษาตอในระดับชัน้ที่สูงข้ึนการทำงานหรืองานอาชีพ 
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  นอกจากการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียนแลว โรงเรียนยังไดสงเสริม และพัฒนาคุณลักษณะ
ที่พึงประสงคของผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมี
ความสุข โรงเรียนพัฒนาคุณภาพผูเรียนตามอัตลักษณของสถานศึกษา คือ รักสะอาด มารยาทดี สามัคคี มี
คุณธรรม เอกลักษณของโรงเรียน คือ โรงเรียนสะอาด บรรยากาศนาเรียน และคำขวัญของโรงเรียนคือ เรียน
เดน สุขภาพดี มีความรับผิดชอบ ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน
วัดบอพระอินทร ผูเรียนมีพฤติกรรมเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีคานิยม และจิตสำนึก
ตามที่สถานศึกษากำหนด โดยไมขัดกับกฎหมาย และวัฒนธรรมอันดีของสังคม สงเสริมความภูมิใจในทองถิ่น 
และความเปนไทย ผูเรียนเขารวมกิจกรรมตามประเพณีวัฒนธรรมไทย จัดการเรียนการสอนนาฏศิลปไทยใน
ชั้นเรียน จัดใหมีชุมนุมกลองยาว สวมใสเครื่องแตงกายดวยชุดผาไทยในทุกวันศุกร เพื่อใหผูเรียนมีความ
ภาคภูมิใจ แสดงความชื่นชม อนุรักษ เห็นคุณคา สรางสรรคศิลปวัฒนธรรมประเพณี และเปนสวนหนึ่งของการ
เผยแพรประเพณี ภูมิปญญาของทองถ่ิน และชาติไทย ผูเรียนมีการยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตาง 
และหลากหลาย แสดงความคิดเห็นของตนอยางสุภาพ ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นดวยความเขาใจ มี
มนุษยสัมพันธท่ีดี เห็นความงดงามในความแตกตางทางวัฒนธรรม ชี้ใหเห็นถึง อัตรายจากการแตกความ
สามัคคี สงเสริมใหผูเรียนไดทำงานรวมกับคนอื่นบนความแตกตางที่หลากหลาย มีโครงการ และกิจกรรมที่
สงเสริมการอยูรวมกัน ผูเรียนยอมรับ และอยูรวมกันบนความแตกตางระหวางบุคคลในดาน เพศ วัย เชื้อชาติ 
ศาสนาภาษา วัฒนธรรม ประเพณี สงเสริมผูเรียนใหมีสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคมที่ดี ดำเนินงานสงเสริม
ผูเรียนดานสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกกำลังกายสม่ำเสมอ ตรวจสุขภาพกอนเขาโรงเรียน กิจกรรมการ
ชั่งน้ำหนัก วัดสวนสูง งานสงเสริมโภชนาการ มีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย เปนประจำ เขารวม
โครงการการศึกษาเพื่อตอตานการใชยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E) สงเสริมใหผูเรียนไดทำกิจกรรมที่มี
สวนรวมในการพัฒนาโรงเรียน ผูเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ สังคม และแสดงออกอยาง
เหมาะสมในแตละชวงวัย สามารถอยูรวมกับคนอื่นอยางมีความสุข เขาใจผูอ่ืน ไมมีความขัดแยงกับผูอ่ืน 
  โรงเรียนวัดบอพระอินทรมีการกำหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจไวอยางชัดเจน มีความ
สอดคลองกับนโยบาย และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ สอดคลองกับ
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จุดเนนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และของสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 1 สอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการของชุมชน บริบท และสภาพของ
โรงเรียน โดยนำขอมูลจากระบบสารสนเทศมาใชในการวิเคราะหสภาพปญหา โดยการมีสวนรวมของ
ผูเกี่ยวของทุกฝาย ดำเนินงานพัฒนางานวิชาการที่เนนคุณภาพของผูเรียน ทุกกลุมเปาหมาย ดำเนินการอยาง
เปนรูปธรรม และนำไปปฏิบัติไดจริง ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา ดำเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง จัดทำกลยุทธระดับ
โรงเรียน จัดทำระบบขอมูลสารสนเทศ และใชสารสนเทศในการบริหารการจัดการ จัดทำกลยุทธระดับ
แผนงาน (โครงการ) สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค กำหนดวัตถุประสงคแตละโครงการที่
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา นำโครงการจากแผนไปปฏิบัติ มีการกำกับติดตาม และประเมินผล และ
ปรับปรุงการดำเนินงานโครงการอยางตอเนื่อง จัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาโดยการมี
สวนรวมของผูเกี่ยวของทุกฝายอยางเปนระบบ เปนรูปธรรม ผูบริหารมีความเปนผูนำ ระดมทรัพยากรทาง
การศึกษาโดยหลายฝายมีสวนรวม ใชทรัพยากรทางการศึกษาอยางคุมคา พัฒนางานอยางตอเนื่อง และ
สามารถเปนแบบอยางได มีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน มี
ระบบการนิเทศภายใน ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา และ
ทุกกลุมเปาหมาย โดยจัดการเรียนการสอนระดับขั้นพ้ืนฐานตามหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2562 
พัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนทุกกลุมเปาหมายอยางรอบดาน เชื่อมโยงกับชีวิตจริง มุงเนนใหผูเรียนเปน
คนดี มีปญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพได สงเสริมใหครูจัดกระบวนการเรียน
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การสอนท่ีเนนผูเรียนเปน มีระบบการนิเทศภายในที่เปนแบบกัลยาณมิตร มุงพัฒนาผูเรียนตามแนวทางปฏิรูป
การศึกษา ใหทุกคนในสถานศึกษายึดหลัก PDCA โดยมีสวนรวมในการวางแผน การปฏิบัติงาน ติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินปรับปรุงงานของตนเองอยางตอเนื่อง พัฒนาคร ูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ ตามมาตรฐานตำแหนง ครู และบุคลากรทางการศึกษาเขารับการอบรมพัฒนาตนเอง รอยละ 100 
ตามความตองการของครู และสถานศึกษา ตาม ID plan และจัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ สงเสริม
สนับสนุนพัฒนาครู และบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญตรงตามความตองการ และขับเคลื่อนกิจกรรมชุมชนการ
เรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ือพัฒนางาน และสนับสนุนใหครูไดพัฒนาตนเองจากการอบรม Online ใน
สถานการณฉุกเฉิน  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ และสังคมท่ีเอื้อตอการเรียนรูอยางมีคุณภาพ มี
สภาพแวดลอมที่สะอาด ปลอดภัย บรรยากาศเงียบสงบ ไมวุนวาย มีภูมิทัศนที่สวยงาม ตนไมไดรับการดูแลอยาง
ดี มีสวนหยอมหนาอาคารตาง ๆ มีแหลงเรียนรูที่หลากหลาย มีพื้นที่ในการทำกิจกรรม มีระบบน้ำดื่มน้ำใชที่
สะอาด มีระบบเสียงตามสายในการจัดกิจกรรม ติดตั้งระบบอินเทอรเน็ตครอบคลุมบริเวณโรงเรียน ภายใน
หองเรียน มีความเปนระเบียบเรียบรอย อากาศถายเทสะดวก มีพัดลมเพ่ือระบายอากาศ จัดสื่อ และปายนิเทศ
เพ่ือเสริมสรางความรูแกผูเรียน มีสิ่งอำนวยความสะดวก ทุกหองเรียนเปนหองเรียนอัจฉริยะ จัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู สนับสนุนครู และบุคลากรให
ไดรับการพัฒนาดานการใชนวัตกรรม และเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง และกำกับ ติดตามการปฏิบัติงานของ
บุคลากรที่ไดรับมอบหมายใหปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันอยูเสมอ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
สนับสนุนการบริหารการจัดการ จัดทำระบบการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศตามโครงสรางการบริหาร และ
เผยแพรขอมูลดานการจัดการเรียนการสอน มีการจัดระบบขอมูลสารสนเทศ ในแตละกลุมบริหารงานอยางเปน
ระบบ ผูบริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู บุคลากร ผูปกครอง ผูเรียน และประชาชนทั่วไป
สามารถเขาถึงระบบสารสนเทศของโรงเรียน ติดตอประสานงาน และอำนวยความสะดวกไดมากขึ้น 
  ครจูัดการเรียนรูผานกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได โดยครู
จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ มีแผนการจัดการเรียนรูท่ีมีคุณภาพ จัดรูปแบบการจัดการเรียน
รูเฉพาะสำหรับผูที่มีความจำเปน และตองการความชวยเหลือพิเศษ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีความ
หลากหลาย ดวยกระบวนการ Active Learning สอดแทรกหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการจัดการ
เรียนรู สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เนน
ใหผูเรียนไดเรียนรู โดยผานกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง ผูเรียนไดรับการฝกทักษะ แสดงออก แสดงความ
คิดเห็น สรุปองคความรู นำเสนอผลงาน และสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได ครูใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรู ครจูัดทำ จัดหา และใชสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการจัดการเรียน
การสอน นำผูเรียนไปศึกษาแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู ภายในสถานศึกษา เชิญวิทยากรจากภายนอกมา
ใหความรู ใชแหลงเรียนรูในทองถิ่นเพ่ือสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน และนำผูเรียนไปศึกษาแหลงเรียนรู
ภายนอกโรงเรียน และไปรวมกิจกรรมเปดบานวิชาการที่โรงเรียนในอำเภอบานหมอจัดขึ้น เพ่ือสงเสริมการ
เรียนรูของผูเรียน ผูเรียนไดรับความรูจากประสบการณตรงสามารถนำไปประยุกตใชเพ่ือตอยอดในการประกอบ
อาชีพในชีวิตจริงได ครูผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยมีการศึกษาวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล 
นำปญหาของผูเรียนมาชวยเหลือแกไข ดวยความเต็มใจจริงใจ ครูรูจักผูเรียนทุกคน ดำเนินโครงการระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนอยางเขมแข็ง ครูมีความเมตตาอยางเทาเทียมกัน มีปฏิสัมพันธเชิงบวกแกผูเรียน ใหศิษย
รักครู ครูรักศษิย มีการพูดจาชมเชย ปลูกฝงความรักความสามัคคีใหกับผูเรียน ใหมีความรักตอกัน ชวยเหลือ
เก้ือกูลกัน เพ่ือใหเปนพื้นฐานในการนำไปดำเนินชีวิตที่ดีงามสามารถอยูในสังคม และอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมี
ความสุข ตรวจสอบ และประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนำผลมาพัฒนาผูเรียน ใชแผนการจัดการเรียนรูที่
เนนผูเรียนเปนสำคัญ ใชเครื่องมือวัด และประเมินผลท่ีเหมาะสม และมีมาตรฐาน มีการประเมินหนวยการ
เรียนรู ตามสภาพจริง เหมาะสมกับเปาหมายในการจัดการเรียนรู และสามารถใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพ่ือ
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นําไปใชในการพัฒนาการเรียนรู วัดประเมินผลทุกปลายภาคเรียน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู และใหขอมูล
สะทอนกลับเพื่อพัฒนา และปรับปรุงการจัดการเรียนรูโดยครูผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการ
จัดการเรียนการสอน ผูเรียนมีปฏิสัมพันธระหวางกัน มีการพัฒนาทักษะทางสังคม เกิดองคความรูใหม และ
เรียนรูความคิดเห็นของผูอ่ืน ผูมีสวนเกี่ยวของรวมกันแลกเปลี่ยนความรู และประสบการณ  ใหขอมูลปอนกลับ
เพ่ือนำไปใชในการปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู มีการรายงานผลการเรียนรูของผูเรียนใหผูปกครอง
รับทราบอยางตอเนื่อง ทบทวนสะทอนผลหลังการปฏิบัติงาน (AAR) นำผลไปปรับปรุง และพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงข้ึน รายงานผลการเรียนรูของผูเรียนให
ผูปกครองรับทราบอยางตอเนื่อง เพ่ือยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงข้ึน 
 
  จุดเดน 
   ดานคุณภาพของผูเรียน 
   1. ผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน อยูในระดับดีเลิศ  
   2. ผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณสูงกวาเปาหมาย
ที่สถานศึกษากำหนด  
   3. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกวาเปาหมายท่ีสถานศึกษา
กำหนด  
   4. ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น โดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแกปญหาได 
   5. ผูเรียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 
   6. ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง และ
สังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทำงาน  
   7. ผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีพรอมที่จะศึกษาตอในระดับชั้นที่สูงขึ้น และ
การทำงานหรืองานอาชีพ  
   8. ผูเรียนมีคุณลักษณะ และคานิยมที่ดี สูงกวาเปาหมายที่สถานศึกษากำหนด  
   9. ผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของความเปนไทย มีสวนรวมในการอนุรักษ
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาไทย  
   10. ผูเรียนสามารถอยูรวมกันบนความแตกตาง และหลากหลาย  
   11. ผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกาย และจิตสาธารณะตามเปาหมายที่สถานศึกษากำหนด 
   12.ผูเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทย วิชา
คณิตศาสตร และรวม 4 วิชา มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศ สำหรับวิชาภาษาไทยมีเฉลี่ยสูงกวารอยละ 
50  
   13. ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของ ผูเรียนระดับชาติ (National Test: NT) มีคาเฉลี่ย
สูงกวาระดับประเทศทุกดาน 
   14. ผูเรียนมีความสามารถ และทักษะในการอาน การเขียน มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย
สุจริต กตัญู เอ้ือเฟอเผื่อแผ ไมเห็นแกตัว มีความประหยัดอดออม มีสุขนิสัยที่ดี สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี 
มสีุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา รักการทำงาน สามารถทำงานรวมกับผูอ่ืนได 
   ดานกระบวนการบริหาร และการจัดการ 
   1. ผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร และการจัดการ อยูในระดับดีเลิศ  
   2. มีเปาหมายวิสัยทัศน และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคลองกับบริบทของ
สถานศึกษา ความตองการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศกึษาแหงชาติ เปนไปไดในการปฏิบัติ  
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   3. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพสงผลตอคุณภาพ 
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา โดยความรวมมือของผูเก่ียวของทุกฝาย 
   4. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตาม หลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุมเปาหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง  
   5. พัฒนาครู และบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตาม ความตองการของครู และ
สถานศึกษา  
   6. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ และสังคมที่เอ้ือตอการจัดการ เรียนรูอยางมีคุณภาพ และมี
ความปลอดภัย  
   7. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร จัดการ และการจัดการเรียนรูที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศกึษา 
   ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 
   1. ผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ อยู
ในระดับดีเลิศ  
   2. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิด และปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมไดจริง และสามารถนำไปประยุกตใชใน
ชีวิตได 
   3. ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรู รวมทั้งภูมิปญญาทองถ่ินท่ีเอ้ือตอการเรียนรู  
   4. ตรวจสอบ และประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ มีขั้นตอน โดยใชเครื่องมือ และวิธีการวัด 
และประเมินผลที่เหมาะสมกับเปาหมายในการจัดการเรียนรู ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียน และนำผลมาพัฒนา
ผูเรียน  
   5. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู และเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข  
   6. มีชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพระหวางครูเพ่ือพัฒนา และปรับปรุงการจัดการเรียนรู 
 
  จุดท่ีควรพัฒนา 
   ดานคุณภาพของผูเรียน 
   1. ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแกปญหายังตองมีการพัฒนาเพ่ิมขึ้นอีก  
   2. การจัดกิจกรรมท่ีมุงเนนยกระดับผลสัมฤทธิ์ มีความตอเนื่อง จริงจัง แตผลยังไมเปนที่นา
พอใจ  
   3. การยกระดับผลสัมฤทธิ์แตละกลุมสาระประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่ง นักเรียนสวนใหญยัง
ตองไดรับการพัฒนาตอไป  
   4. ผลการทดสอบระดับชาติของนักเรียนมีแนวโนมเปลี่ยนแปลง ไมคงท่ี และไมผานเกณฑใน
บางกลุมสาระการเรียนรู จึงตองมุงเนนพัฒนาตอไป  
   5. จัดกิจกรรมดานการอาน การเขียน คำนวณใหกับนักเรียนเรียนรวม การเชื่อมโยงองคความรู
นักเรียนยังทำไมคอยได  
   6. เปรียบเทียบความกาวหนา และการพัฒนาของนักเรียนเปนรายบุคคล การอานออกเสียง
ภาษาอังกฤษ การอานจับใจความภาษาไทย ความสามารถในการสรางนวัตกรรม ความสามารถในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือ่สาร ยังตองมีการพัฒนาเพ่ิมขึ้น 
   7. จากสถานการณการแพรระบาดของโรค โควิด 19 สงผลใหนักเรียนระดับชั้น ป.1-2 เรียน
ไดไมเต็มที่ ผลการทดสอบดานการอาน เขียน ลดลงและไมผานการประเมิน  
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   ดานกระบวนการบริหาร และการจัดการ 
   1. ควรสนับสนุน สงเสริมผูเรียนในการแขงขันทักษะทางวิชาการทั้งภายใน และภายนอก
โรงเรียนอยางตอเนื่อง 
   2. ควรจัดกิจกรรมที่มุงยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแตละกลุมสาระการเรียนรูใหพัฒนา
อยางตอเนื่อง 
   3. กระบวนการนิเทศ กำกับติดตาม ยังขาดความตอเนื่อง และเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนรู
ของผูเรียน 
   4. ควรพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนที่มุงเนนให
นักเรียนเรียนรูสูการปฏิบัติจริง และยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุมสาระการเรียนรูใหสูงข้ึน 
   5. การพัฒนาศักยภาพครูสูครูมืออาชีพแบบ PLC เนนการมีสวนรวมของผูที่มีสวนเก่ียวของที่จะ
พัฒนาบุคลากรในดานวิชาการ และวิชาชีพ โดยยึดการพัฒนาตนเองเพ่ือใหมีวิทยฐานะท่ีสูงข้ึน และนิเทศกำกับ
ติดตามการใชกระบวนการ PLC ในหองเรียน 
   6. ควรสงเสริมใหโรงเรียนพิจารณานำเทคโนโลยีการเชื่อมตอ การสื่อสาร (Connectivity) และ
เทคโนโลยีเกิดใหม (Emerging) เชน QR Code AR มาปรับใช เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการ และ
การ 
   7. พัฒนาแหลงเรียนรูหรือปรับสภาพแวดลอมทางกายภาพทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา
ใหมีความสะดวกในการศึกษาคนควาจากแหลงเรียนรูตามศักยภาพของผูเรียนรูไดตลอดเวลา 
   ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 
   1. ครูควรพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องในการใชเทคโนโลยี และสรางนวัตกรรมเพ่ือการเรียนการสอน 
   2. ครูควรมีการสื่อสารกับผูมีสวนเก่ียวของ เพิ่มมากข้ึนเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู และใหขอมูลสะทอน
กลับเพ่ือพัฒนา และปรับปรุงการจัดการเรียนรู 
   3. ครูควรตอยอดในการนำความรูที่ไดรับจากการพัฒนาตนเองมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน
เพ่ิมขึ้น 
   4. การจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือยกระดับคุณภาพของนักเรียน นักเรียนมีการประเมินตนเองในการ
เรียนรู แตก็ยังขาดการติดตาม ชวยเหลือดานการเรียนรูของนักเรียนเปนรายบุคคลที่เขมขน 
   5. การออกแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะบุคคลยังไมตรงเปาหมายเทาท่ีควร 
 
แนวทางการพัฒนา 
  1) โครงการจัดการศกึษาอยางเสมอภาค และทั่วถึงระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  2) โครงการสงเสริมคานิยมวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
  3) โครงการสงเสริมความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมประเพณีของทองถิ่น รักความเปนไทย 
  4) โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรูเพ่ือยกระดับความรูความสามารถ และทักษะในการเรียน  
  5) โครงการทัศนศึกษา 
  6) โครงการอาหารกลางวัน/อาหารเสริมนม 
  7) โครงการพัฒนาสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่สมบูรณ นอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ดำรงชีวิต  
  8) โครงการพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม จิตสำนึกดี มีจิตสาธารณะระดับการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน  
  9) โครงการพัฒนานิสัยรักษสิ่งแวดลอม และทักษะอาชีพ  
  10) โครงการแขงขันทางวิชาการ  
  11) โครงการสงเสริมพัฒนาการ 4 ดาน ปฐมวัย 
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  12) โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย 
  13) โครงการเปดโลกปฐมวัย 
  14) โครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
  15) โครงการสงเสริมการทำวิจัย และการปฏิบัติงานที่ดี 
  16) โครงการสถานศึกษาปลอดภัย 
  17) โครงการคาสาธารณูปโภค 
  18) โครงการพัฒนา ครุภัณฑ อาคารสถานที่ 
  19) โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ และนิเทศติดตาม 
  20) โครงการประสานเครือขายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
ความตองการการชวยเหลือ 
  1) การพัฒนาครูผูสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สอดคลองกับการพัฒนาผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 
  2) การสรางขอสอบท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูตามแนวทางของการประเมิน O-NET และ
PISA 
  3) การจัดสรรครูผูสอนใหตรงตามวิชาเอกที่โรงเรียนมีความตอง และจำเปน 
  4) ขอรับการสนับสนุนวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ ใหคำปรึกษาในดานเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
การวัด และประเมินผลผูเรียนดวยเทคนิคท่ีหลากหลาย เทคนิคการสอน ทักษะการคิดเชื่อมโยง เพ่ือพัฒนา
ผูเรียนไดเติมเต็มตามศักยภาพ 
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สวนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
ขอมูลพื้นฐาน 
 1.  ขอมูลทั่วไป 
  ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนวัดบอพระอินทร 
  ที่อยู : เลขที่ 190 หมูที่ 7 บานบอพระอินทร ตำบลสรางโศก อำเภอบานหมอ จังหวัดสระบุร ี
รหัสไปรษณีย 18130 
  สังกัด : สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศกึษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
  โทรศัพท : 084-0566147  โทรสาร :     -         E-Mail : borpra-inschool@hotmail.com 
  มีเนื้อที ่: 7 ไร 1 งาน 47.5 ตารางวา 
  เขตพื้นที่บริการ : หมูที่ 7 ตำบลสรางโศก อำเภอบานหมอ จังหวัดสระบุรี 
 2. ขอมูลนักเรียน 
  เปดสอน : ระดับชั้นอนุบาลปที่ 2 ถึงระดับชั้นประถมศกึษาปที่ 6 
  2.1 จำนวนนักเรียนปการศึกษา 2564 รวม 110 คน 
 

ระดับชั้นเรียน จำนวนหอง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยตอหอง 
ชาย หญิง 

อ.2 1 2 6 8 1:8 
อ.3 1 10 7 17 1:17 
รวม 2 12 13 25  
ป.1 1 11 4 15 1:15 
ป.2 1 9 7 16 1:16 
ป.3 1 8 6 14 1:14 
ป.4 1 4 6 10 1:10 
ป.5 1 11 6 17 1:17 
ป.6 1 7 6 13 1:13 
รวม 6 50 35 85  

รวมทั้งหมด 8 62 48 110  

 
 จำนวนนักเรียนเฉลี่ยตอหองเรียน 14 คน 
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  2.2 เปรียบเทียบจำนวนเด็กปฐมวัยยอนหลัง 4 ป ปการศึกษา 2561-2564 
 

  
 
  2.3 เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนระดับประถมศึกษายอนหลัง 4 ป ปการศึกษา 2561-2564 
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รวม ป.6 ป.5 ป.4 ป.3 ป.2 ป.1
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 3. ขอมูลบคุลากรของสถานศึกษา 
  ผูบริหารสถานศึกษา : นายยุทธกิจ ถาวรเกษตร เบอรโทรศพัท : 084-0566147  
email : mr_iepum@yahoo.com 
  3.1 จำนวนบุคลากร 
 

บุคลากร ผูบริหาร ขาราชการครู 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอตัราจาง 
เจาหนาที่ 

อื่น ๆ  
รวมทั้งหมด 

จำนวน 1 6 - - 3 10 
 
  3.2 วุฒกิารศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
 

 
 
  3.3 สาขาวิชาที่จบการศึกษา และภาระงานสอน 
 

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

1. บริหารการศึกษา 1 5 
2. ภาษาไทย 1 30 
3. คณิตศาสตร 1 30 
4. ภาษาอังกฤษ 1 30 
5. ประถมศึกษา 1 30 
6. ปฐมวัย 1 30 
7. วิทยาศาสตร 1 30 

รวม 7  
 
 อัตราสวนครู : นักเรียน  1 : 16 
 จำนวนครูที่สอนวิชาตรงเอก 7 คน  คิดเปนรอยละ 100 
 จำนวนครูที่สอนตรงความถนัด  - คน  คิดเปนรอยละ - 

ตํ่ากวาปริญญา
ตร,ี 2, 22%

ปริญญาตรี, 5, 
56%

ปริญญาโท, 2, 
22%

ปริญญาเอก, 
0, 0%

วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร

ตํ่ากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
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 4. ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา: 
  จากผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายใน และภายนอกของโรงเรียนวัดบอพระอินทร เพื่อสงเสริม 
และพัฒนาจุดแข็ง และโอกาส แกไขปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา (จุดออน) และอุปสรรค ซึ่งจะสงผลใหการบริหาร
การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพสูงข้ึน มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด โรงเรียนจึงไดกำหนดทิศ
ทางการพัฒนาดังนี้ 
  4.1 วิสัยทัศน: 
   สงเสริมโอกาสดานการศึกษา พัฒนางานดวยวัฒนธรรมมุงผลสัมฤทธิ์ คิดแบบบูรณาการ ใชหลัก 
ธรรมาภิบาลในการบริหาร และการจัดการการเรียนรู ครู และนักเรียนมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 เนนใหผูเรียน
เกง มีคุณภาพ มีคุณธรรม นอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต มีจิตสำนึกดี มีนิสัยรักษ
สิ่ งแวดลอม พรอมด วยความปลอดภั ย กาวไปสู ไทยแลนด  4.0 เพ่ิมพูนการศึกษาดวย DT (Digital 
Technology) มีทักษะอาชีพอยางเหมาะสม มีคานิยมวิถีประชาธิปไตย รูจักใชเหตุใชผล ชุมชนรวมใจรวม
พัฒนาดวยความสามัคคี นักเรียนดี ครูดี โรงเรียนดี เปนที่ศรัทธาของชุมชน 
  4.2 พันธกิจ: 
   1. สงเสริม และสนับสนุนใหประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับการศึกษาอยางเสมอภาค ทั่วถึง ทุก
ระดับ ทุกเพศ ทุกวัย 
   2. สงเสริม และสนับสนุนผูเรียนใหมีคานิยมวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข 
   3. สงเสริม และสนับสนุนผูเรียนใหมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมประเพณีของทองถิ่น รักความ
เปนไทย 
   4. สงเสริม และสนับสนุนผูเรียนใหมีความรูความสามารถ และทักษะในศตวรรษที่ 21 เกง 
และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ มีนิสัยรักการเรียนรู และการพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง 
   5. สงเสริม และสนับสนุนผูเรียนใหมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่สมบูรณ นอมนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต 
   6. สงเสริม และสนับสนุนผูเรียน ใหมีคุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึกดี มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบ
ตอสังคม และผูอื่น มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม รูจักใชเหตุใชผล 
   7. สงเสริม และสนับสนุนผูเรียน ใหมีนิสัยรักษสิ่งแวดลอม และมีทักษะอาชีพ 
   8. สงเสริม และสนับสนุนผูเรียนใหมีผลงานทางวิชาการในการแขงขัน และเขาประกวด 
   9. เสริมสราง และพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
   10. สงเสริม พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาใหมีทักษะการสอนในศตวรรษท่ี 21 จัด
กระบวนการเรียนสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ เนนการบูรณาการ เนนการคิดวิเคราะห พัฒนานวัตกรรม ให
สามารถนำความรูไปประยุกตใชไดในชีวิตจริง ประยุกตการใชสื่อที่เหมาะสม วัด และประเมินผลที่หลากหลาย
สอดคลองกับผูเรียน เอ้ือตอการพัฒนาผูเรียนอยางรอบดาน มีวัฒนธรรมการทำงานมุงผลสัมฤทธิ์ คดิแบบบูรณา
การ มีความรู มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ การจัดการเรียนการสอนโดยใชหลักธรรมาภิบาล นอมนำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติงาน และดำรงชีวิต 
   11. สงเสริม พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาใหมีการปฏิบัติงานที่ดี โรงเรียนมีการ
ปฏิบัติงานท่ีเปนเลิศ 
   12. เตรียมพรอม และปองกัน ใหโรงเรียนปลอดภัยจากอันตราย สิ่งเสพติด และภัยตาง ๆ  
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   13. พัฒนา โครงสรางพ้ืนฐานไฟฟา ประปา อาคารสถานที่ดี โรงเรียนเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม จัด
สภาพ บรรยากาศ และสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม และเอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน พัฒนาโรงเรียนใหมีความ
ทันสมัย ใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ในการบริหารการจัดการ และการเรียนการสอน 
   14. พัฒนากระบวนการการบริหาร และการจัดการ การนิเทศ การกำกับติดตาม และบูรณาการ
การจัดการศึกษาที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์ โรงเรียนใชหลักธรรมมาภิบาลในการบริหารการจัดการ พัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนใหเขมแข็ง นอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารการจัดการ 
   15. ประสานความรวมมือกับองคกรภาครัฐ เอกชน ชุมชน ผูปกครอง ทองถิ่น และสรางภาคี
เครือขาย ยึดคุณภาพนักเรียนเปนเปาหมายสูงสุดในการพัฒนา มีสวนรวมในการระดมทุน และทรัพยากรที่มีใน
ทองถ่ินสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน รวมใจรวมพัฒนาดวยความสามัคค ี
  4.3 เปาประสงค: 
   1. ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับการศึกษาอยางเสมอภาค ทั่วถึง ทุกระดับ ทุกเพศ ทุกวัย 
   2. ผูเรียนมีคานิยมวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
   3. ผูเรียนมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมประเพณีของทองถิ่น รักความเปนไทย 
   4. ผูเรียนมีความรูความสามารถ และทักษะในศตวรรษที่ 21 เกง และมีคณุภาพตามมาตรฐาน
การศกึษา มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ มีนิสัยรักการเรียนรู และการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
   5. ผูเรียนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่สมบูรณ นอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ดำรงชีวิต 
   6. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึกดี มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคม และผู อ่ืน 
มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม รูจักใชเหตุใชผล 
   7. ผูเรียนมีนิสัยรักษสิ่งแวดลอม และมีทักษะอาชีพ 
   8. ผูเรียนมีผลงานทางวิชาการในการแขงขัน และเขาประกวด 
   9. เด็กปฐมวัยมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
   10. ครู และบุคลากรทางการศึกษาใหมีทักษะการสอนในศตวรรษท่ี 21 จัดกระบวนการเรียน
สอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ เนนการบูรณาการ เนนการคิดวิเคราะห พัฒนานวัตกรรม ใหสามารถนำความรูไป
ประยุกตใชไดในชีวิตจริง ประยุกตการใชสื่อที่เหมาะสม วัด และประเมินผลที่หลากหลายสอดคลองกับผูเรียน 
เอ้ือตอการพัฒนาผูเรียนอยางรอบดาน มีวัฒนธรรมการทำงานมุงผลสัมฤทธิ์ คิดแบบบูรณาการ มีความรู มี
คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ การจัดการเรียนการสอนโดยใชหลักธรรมาภิบาล นอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการปฏิบัติงาน และดำรงชีวิต 
   11. คร ูและบุคลากรทางการศึกษามีการปฏิบัติงานที่ดี โรงเรียนมีการปฏิบัติงานที่เปนเลิศ 
   12. โรงเรียนปลอดภัยจากอันตราย สิ่งเสพติด และภัยตาง ๆ  
   13. โรงเรียนมีโครงสรางพ้ืนฐานไฟฟา ประปา อาคารสถานที่ดี โรงเรียนเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
จัดสภาพ บรรยากาศ และสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม และเอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน โรงเรียนใหมีความทันสมัย 
ใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ในการบริหารการจัดการ และการเรียนการสอน 
   14. โรงเรียนมีกระบวนการการบริหาร และการจัดการ การนิเทศ การกำกับติดตาม และบูรณา
การการจัดการศึกษาที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์ โรงเรียนใชหลักธรรมมาภิบาลในการบริหารการจัดการ ระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเขมแข็ง นอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารการจัดการ 
   15. องคกรภาครัฐ เอกชน ชุมชน ผูปกครอง ทองถ่ิน และสรางภาคีเครือขาย ยึดคุณภาพ
นักเรียนเปนเปาหมายสูงสุดในการพัฒนา มีสวนรวมในการระดมทุน และทรัพยากรที่มีในทองถ่ินสนับสนุนการ
จัดการศึกษาของโรงเรียน รวมใจรวมพัฒนาดวยความสามัคค ี
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  4.4 ปรัชญาโรงเรียน : ปฺญา นรานํ รตนํ หมายถึงปญญา เปนรัตนะของนรชน 
  4.5 คำขวัญประจำโรงเรียน : เรียนเดน สุขภาพดี มีความรับผิดชอบ 
  4.6 อัตลักษณของโรงเรียน : รักสะอาด มารยาทดี สามัคค ีมีคุณธรรม 
  4.7 เอกลักษณของสถานศึกษา : โรงเรียนสะอาด บรรยากาศนาเรียน 
  4.8 ตราประจำโรงเรียน : 

 
  4.9 สีประจำโรงเรียน ไดแกส ี: ขาว-เขียว 
    - สีเขียว หมายถึง ความดีงาม 
    - สีขาว หมายถึง ปญญาที่บริสุทธิ ์
  4.10 คานิยม : “นักเรียนดี ครูดี โรงเรียนดี เปนที่ศรัทธาของชุมชน” 
  4.11 ยุทธศาสตร : 
   ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
   ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความสามารถในการแขงขัน 
   ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนา และเสริมสรางศักยภาพคน 
   ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาสความเสมอภาค และเทาเทียมกันทางสังคม 
   ยุทธศาสตรท่ี 5 การสรางการเติบโตบนคณุภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
   ยุทธศาสตรท่ี 6 การปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารการจัดการ 
  4.12 กลยุทธระดับโรงเรียน 
   ประเด็นกลยุทธที่ 1 พัฒนาผูเรียน 
   ประเด็นกลยุทธที่ 2 พัฒนาคร ู
   ประเด็นกลยุทธที่ 3 พัฒนาโรงเรียน และระบบการบริหารการจัดการ 
   ประเด็นกลยุทธที่ 4 สรางภาคีเครือขาย และชุมชน 
  4.13 แนวคิดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน BOPRAIN Model 
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ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  โรงเรียนวัดบอพระอินทรไดแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคณุภาพภายในโดยดำเนินการประเมินผลการ
ดำเนินงานตามสภาพจริง ตามมาตรฐานการศกึษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยกำหนดมาตรฐาน
ใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2561 โดยใชวิธีการ
หลากหลาย ตามเกณฑการประเมินคุณภาพภายในของกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดเกณฑการพิจารณาเปนรอยละ 
และระดับคุณภาพดังนี ้
 
 เกณฑการประเมิน 
 

เกณฑการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

มาตรประมาณคา รอยละ 
4.75 – 5.00 95.00-100.00 ยอดเยี่ยม 
4.00 – 4.74 80.00-94.99 ดีเลิศ 
3.25 – 3.99 65.00-79.99 ด ี
2.50 – 3.24 50.00-64.99 ปานกลาง 
1.00 – 2.49 0-49.99 กำลังพัฒนา 

 
 1. ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร และการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสำคญั ดเีลิศ 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ดีเลิศ 
 
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก  
  1.1 ระดับคุณภาพ อยูในระดับดีเลิศ 
 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา คาเปาหมาย 
คารอยละ/ผล
การประเมิน 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก  รอยละ 84.01/
ดีเลิศ 

 1.1 มีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ด ีและดูแล
ความปลอดภัยของตนเองได 

รอยละ 75 รอยละ 87.33/ 
ดีเลิศ 

 1.2 มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออก
ทางอารมณได  

รอยละ 75 รอยละ 90.22/ 
ดีเลิศ 

 1.3 มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเอง และเปนสมาชิก
ที่ดีของสังคม  

รอยละ 75 รอยละ 89.60/ 
ดีเลิศ 

 1.4 มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิด
พ้ืนฐาน และแสวงหาความรูได  

รอยละ 75 รอยละ 68.89/ 
ด ี
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  1.2 วิธีการพัฒนา ขอมูล หลักฐานเอกสารเชิงประจักษที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
   1) วิธีการพัฒนา 
    โรงเรียนวัดบอพระอินทร จัดประสบการณระดับปฐมวัย มีนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2–3 รวม 
25 คน ครูผูสอนปฐมวัย 1 คน พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย 1 คน จัดทำรายงานการประเมินตนเองปการศึกษา 2564 
เสนอตอตนสังกัด และหนวยงานอ่ืน ๆ โดยโรงเรียนวัดบอพระอินทรจัดประชุมครู คณะกรรมการสถานศึกษา 
และผูปกครอง เพ่ือหาแนวทางจัดประสบการณการเรียนรู และจัดกิจกรรมเสริมตาง ๆ เพ่ือใหผูเรียนบรรลุตามตัว
บงชี้ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ดำเนินการพัฒนาผูเรียนใหสอดคลองกับพันธกิจของโรงเรียน มีโครงการ 
และใชกระบวนการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่หลากหลาย จัดประสบการณท้ังใน และนอกหองเรียน มีการจัดประสบการณ
การเรียนรูตามหลักสูตร และมีแผนงาน/โครงการ/ กิจกรรมเสริม ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย เพ่ือใหเด็กปฐมวัยมี
สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่สมบูรณ มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเปนไทย และรับผิดชอบตอสังคม มีทักษะ
อาชีพ นอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดำเนินชีวิต พอแม ผูปกครอง ครอบครัว ชุมชน 
และทุกฝายที่เก่ียวของมีสวนรวมในการ สงเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
    ดานรางกาย สงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการดานรางกายเจริญเติบโตตามวัย แข็งแรง มี
สุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได โดยจัดกิจกรรมสงเสริมใหเด็กปฐมวัย 7 กิจกรรมหลัก เปน
การจัดกิจกรรมตามหนวยการเรียนรูประกอบดวยกิจกรรมหนาเสาธง ตอนเชามีการทำกิจกรรมหนาเสาธง โดย
การรองเพลงชาติ สวดมนตไหวพระทุกวัน ทองปรัชญา คำขวัญ เอกลักษณ อัตลักษณของโรงเรียน และปฏิญาณ
ตนเปนเด็กดี ใหเด็กปฐมวัยออกกำลังกายยามเชาหนาเสาธงกอนเขาเรียนทุกวัน กำหนดกิจกรรม ปฏิบัติตาม
ตารางกิจกรรมประจำวัน จัดกิจกรรมเคล่ือนไหว และจังหวะ โดยการเคลื่อนไหวเลียนแบบ ตามบทเพลง การ
ทำทาทางประกอบเพลง หรือคำคลองจอง การเคลื่อนไหวเชิงสรางสรรค เปนการเคลื่อนไหวหรือแสดงทาทาง
ตามคำบรรยายหรือเรื่องราว ตามคำสั่ง ขอตกลง และเคล่ือนไหวเปนผูนำผูตาม กิจกรรมศิลปะสรางสรรค เปน
กิจกรรมที่ใชมือ และตาประสานสัมพันธกัน โดยการจัดกิจกรรมปนดินน้ำมัน การวาดภาพดวยสีเทียน สีน้ำ การ
ฉีก ตัด ปะ ภาพ การประดิษฐเศษวัสดุ การรอยหลอด ลูกปด รอยดอกไม เปนตน การใชกลามเนื้อมือในการ
ปฏิบัติกิจกรรมสรางสรรค เชน วาดภาพ เกมตัวตอ ฝกฝนพัฒนากลามเนื้อมือ ใสรองเทา แตงตัว ติดกระดุม 
กิจกรรมเสรี/เลนตามมุม จัดกิจกรรมในหองเรียน เลนตามมุมตาง ๆ กิจกรรมเสริมประสบการณ กิจกรรม
กลางแจง สงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการดานรางกายแข็งแรง จัดสนามเด็กเลน และเครื่องเลนสนามใหเด็ก
ปฐมวัยไดเลน และออกกำลังกาย เคลื่อนไหวสวนตาง ๆ ของรางกาย และสงเสริมใหเด็กปฐมวัยรักการออกกำลัง
กาย ไดปนปาย โยก หมุน โหนราว กิจกรรมเกมการศึกษา เปนการเลนเกมตาง ๆ การละเลนของไทย ไดแก 
มอญซอนผา รีรีขาวสาร แมงู และเลนกับอุปกรณกีฬา ไดแก การโยนบอล แตะบอล ขวางลูกเทนนิส เปนตน 
    ใหเด็กปฐมวัยไดรับประทานอาหารที่มีประโยชนตามหลักโภชนาการครบ 5 หมู ในปริมาณ
เหมาะสม สะอาด ถูกสุขลักษณะ โดยฝกใหรับประทานอาหารดวยตนเอง ไมเหลือทิ้ง ฝกสุขนิสัยโดยลางมือกอน 
และหลังรับประทานอาหาร การลางมืออยางถูกวิธี (7 ขั้นตอน) กิจกรรมสงเสริมการลางหนาแปรงฟนหลัง
รับประทานอาหารกลางวัน และจัดอาหารเสริมนมใหไดดื่มทุกวันในชวงบาย มีน้ำดื่มที่สะอาด นอนกลางวันเปน
เวลาอยางเพียงพอ จัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการพัฒนาในทุกดาน ตรวจสุขภาพ และดูแลสุขภาพรางกายโดย
ครูประจำชั้น ชั่งน้ำหนัก วัดสวนสูงเปนประจำทุกเดือน มีแพทยจากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลสรางโศก
มาตรวจรางกาย และสุขภาพชองปากปการศึกษาละ 2 ครั้ง พรอมทั้งเคลือบฟลูออไรดทุกหองเรียน จัดใหมีการ
ตรวจสุขภาพในเรื่องของฟน ตา หู จมูก ผิวหนัง เล็บมือ เล็บเทา ความสะอาดของสื้อผา พรอมกับบันทึกผลการ
ตรวจสุขภาพ บันทึกการดื่มนม การแปรงฟน มีการใหความรูเก่ียวกับโรคติดตอ เชน โรคมือเทาปาก ไขหวัด 
ไขเลือดออก โรคโควิด 19 จาก คุณหมอ และอสม.ตำบลสรางโศก แจกเอกสารใหความรูกับผูปกครอง อีกทั้งยัง
จัดประสบการณสอดแทรกในหนวยประสบการณ ในเรื่องความสะอาด ฝกใหเด็กปฐมวัยรูจักระมัดระวัง รักษา
รางกายใหสะอาด เพ่ือใหมีสุขภาพอนามัยที่ด ีดูแลรักษาสุขภาพอนามัยสวนตน และผูอ่ืน เขาหองน้ำหองสวมดวย
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ตนเอง แปรงฟนหลังจากรับประทานอาหาร และปฏิบัติจนเปนนิสัย จัดที่ทิ้งขยะแบบมีฝาปดไวใน และนอก
หองเรียน ดานความปลอดภัย กำหนดขอตกลงเก่ียวกับความปลอดภัย ฝกใหเด็กปฐมวัยปฏิบัติตาม หลีกเลี่ยง
สภาวะที่เสี่ยงตอโรค ยาเสพติด และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดลอม และสถานการณที่เสี่ยงอันตราย รูจักระวัง
รักษาความปลอดภัยของตนเอง และผูอื่น มีสุขนิสัยที่ด ีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได 
    เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการดานรางกาย มีสุขภาพอนามัย สุขนิสัยที่ดี มีน้ำหนัก และสวนสูงตาม
เกณฑมาตรฐานของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข รางกายเจริญเติบโตตามวัย เคลื่อนไหวรางกายคลองแคลว 
สามารถทรงตัวไดดี สามารถใชกลามเนื้อใหญ กลามเนื้อเล็กไดอยางคลองแคลว และประสานสัมพันธกัน ใชมือ 
และตาประสานสัมพันธไดดี มีทักษะในการใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 เหมาะสมกับวัย ดูแลรักษาสุขภาพอนามัย
สวนตน และปฏิบัติจนเปนนิสัย มีสุขภาพอนามัยสุขนิสัยท่ีดี สามารถปฏิบัติตนตามขอตกลงเก่ียวกับความ
ปลอดภัยได หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงตอโรคตาง ๆ สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดลอม และ
สถานการณที่เสี่ยงอันตราย ทำกิจกรรม และเลนอยางปลอดภัย และดูแลความปลอดภัยของตนเองไดเหมาะสม
กับสุขภาพ และวัย 
    ดานอารมณ-จิตใจ ดำเนินการพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อใหสามารถควบคุม แสดงออกทาง
อารมณไดอยางเหมาะสม โรงเรียนไดจัดกิจกรรมสงเสริมใหเด็กปฐมวัยไดสนุกสนาน มีความสุขในการเรียนรู 
โดยเฉพาะกิจกรรมศิลปะสรางสรรค เลนตามมุม สงเสริมใหมีพัฒนาการทางดานอารมณ-จิตใจที่ดี แสดงความ
ชื่นชมผลงานทั้งของตนเอง และผูอ่ืน จัดกิจกรรมการเลานิทาน การเตนประกอบเพลง การแสดงทาทางประกอบ
เสียงเพลง และการเคลื่อนไหวประกอบเพลง หรือจังหวะชาเร็วในชั้นเรียนเปนประจำ พัฒนาใหมีภาวะผูนำ มี
ความม่ันใจในตนเอง จัดกิจกรรมสงเสริมใหกลาพูดกลาแสดงออก ยิ้มแยมราเริงแจมใส ใหทำกิจกรรมอยาง
สนุกสนาน มีปฏิสัมพันธท่ีดีกับเพื่อนทั้งใน และนอกหองเรียน จัดกิจกรรมใหเด็กปฐมวัยสะทอนความรูสึกของ
ตนเอง และผูอื่น เลาผลงานตนเองหนาชั้นเรียน เลานิทาน เรื่องราว แสดงความคิดเห็น และรับฟงความคิดเห็น
เก่ียวกับเรื่องที่ฟงได ฝกการรอคอย และความอดทนอดกลั้น จัดประสบการณบูรณาการกิจกรรม ชวยเหลือ
แบงปน ฝกการรอคอยในการเลน และการทำกิจกรรม จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และคานิยม 12 
ประการ ปลูกฝงใหเด็กปฐมวัยมีความซื่อสัตยสุจริต ไมเอาของคนอื่นมาเปนของตัวเอง มีจริยธรรม ความรับผิดชอบ 
รูจักเก็บของเขาที่ จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนสงเสริมใหรูจักความสามัคคี รูแพ รูชนะ รูอภัย และแสดงออก
ตามกิจกรรมตาง ๆ ที่ทางโรงเรียนจัด เชน กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา วันวิสาขบูชา วันอาสาหบูชา วันเขาพรรษา 
วันมาฆบูชา กิจกรรมทำบุญตักบาตรในวันสำคัญ วันไหวครู วันแม วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันภาษาไทย และ
กิจกรรมตามประเพณี วันขึ้นปใหม วันเด็ก วันคริสตมาส กิจกรรมบัณฑิตนอยเพื่อใหเด็กปฐมวัยไดทำกิจกรรม
รวมกันกับเพ่ือน เด็กปฐมวัยไดรับความสนุกสนาน และไดแสดงออกตามศักยภาพของตนเอง ยอมรับ และพอใจ
ในความสามารถตนเอง และผูอ่ืน 
    เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ สามารถควบคุม และแสดงออกทางอารมณไดดี 
อารมณดี ราเริงแจมใส มีสุขภาพจิตที่ดี ยิ้มแยมมีความสุข แสดงออกทางอารมณความรูสึกไดเหมาะสมกับวัย 
รูจักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอย รูจักเขาแถวรอคิว ในการรับประทานอาหาร และทำกิจกรรมตาง ๆ ยอมรับ 
และพอใจในความสามารถ และผลงานของตนเอง และผูอ่ืน มีจิตสำนึก และคานิยมที่พึงประสงคที่ดี มีความ
มั่นใจในตนเอง กลาพูด กลาแสดงออก ชอบชวยเหลือแบงปน เคารพสิทธิ รูจักหนาที่รับผิดชอบ ตามที่ไดรับ
มอบหมาย ตามเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ มีความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม อดทนอดกลั้น และคานิยมที่ดี
ชื่นชม และมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี การเลนกิจกรรม และการเคลื่อนไหว รักการออกกำลังกาย รักดนตรี 
ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
    ดานสังคม โรงเรียนไดมีการสงเสริมใหเด็กปฐมวัยไดมีพัฒนาการทางดานสังคมที่ดี จาก
โครงการโรงเรียนของหนูสูพัฒนาการทั้ง 4 ดาน สงเสริมใหเด็กปฐมวัยปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน และชวยเหลือ
ตนเองได ฝกฝนระเบียบวินัย โดยเริ่มตนจากการพ่ึงพาตนเอง รูจักดูแลชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตร
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ประจำวัน รับประทานอาหารไดดวยตนเอง รูจักเก็บของเลน สิ่งของเครื่องใชของตนเอง และของสวนรวม เขาท่ี
ใหถูกตองเหมาะสมในที่ที่จัดไวให เชน เก็บของใชสวนตัว ของเลน อุปกรณ และจานใสอาหาร ทุกหองเรียนจัด
กิจกรรมใหเด็กปฐมวัยไดชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันโดยฝกปฏิบัติจริง บูรณาการในหนวย
ประสบการณ ฝกใหเปนสมาชิกที่ดีของสังคม มีมารยาททางสังคมที่ดี มีสัมมาคาราวะกับผูใหญ เคารพผูใหญ 
และพี่ ๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษา ทั้งในโรงเรียน และนอกโรงเรียน มีปฏิสัมพันธที่ดีกับเพ่ือน ไมทะเลาะหรือ
เลนกันดวยความรุนแรง รูจักทดแทนบุญคุณพอ แม ครู มีมารยาทในการรับประทานอาหาร การใชหองน้ำหอง
สวม สงเสริมใหมีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตยสุจริต และตรงตอเวลา ในตอนเขาหองเรียนทุกเชาใหเด็กปฐมวัยได
ทักทายกัน จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม จัดกิจกรรมสงเสริมระบอบประชาธิปไตย ไดแก การเลือก
หัวหนาหอง การเลือกตั้งสภานักเรียน การปฏิบัติตนเปนผูนำ และผูตามที่ดี สรางขอตกลงในการปฏิบัติ และ
ปฏิบัติตามขอตกลงในหองเรียนรวมกัน จัดกิจกรรมใหเด็กปฐมวัยเรียนรูวัฒนธรรม และประเพณีของไทย การเขา
รวมกิจกรรมประเพณีสำคัญทางศาสนา การทำกิจกรรมรวมกับผูอื่น โดยการใหเด็กปฐมวัย ๆ ทำกิจกรรมเปน
กลุมในการจัดประสบการณการเรียนรู ฝกการทำงานเปนกลุม จากกิจกรรมสรางสรรค กิจกรรมกลุมยอยใน
หองเรียน และกลุมใหญในโรงเรียน เชน กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมวันขึ้นปใหม กิจกรรมวันไหวครู 
และการศึกษานอกสถานที่ จัดโครงการเปดโลกกวางสูการเรียนรูปฐมวัย โดยการนำเด็กปฐมวัยออกไปศึกษาแหลง
เรียนรูนอกสถานศึกษาปการศึกษาละ 1 ครั้ง มีความรับผิดชอบตอสวนรวม และสังคม เปนสมาชิกที่ดีของ
สังคม รูจักดูแลรักษาความสะอาดทั้งภายใน และภายนอกหองเรียน โดยมีการจัดใหมีเวรรับผิดชอบประจำวัน 
ในการดูแลทำความสะอาดหองเรียน และออกไปเก็บขยะบริเวณโรงเรียน ตามท่ีสาธารณะ เชน วัด สนามเด็กเลน 
และรอบ ๆ โรงเรียน รูจักชวยเหลือ มีน้ำใจ แบงปนเพื่อนในหองเรียน จัดประสบการณที่สงเสริมการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม ผานกิจกรรมการรักษสิ่งแวดลอมในโรงเรียน ในการดูแลตนไม รดน้ำตนไม จัดเวรรับผิดชอบดูแล
การจัดเก็บอุปกรณใหเปนระเบียบ ใหรูจักการอยูรวมกันกับผูอื่น และที่บานของตนเอง การใชสิ่งของเครื่องใช
อยางประหยัด มสีวนรวมในการอนรุักษวัฒนธรรม และความเปนไทย ใหเด็กปฐมวัยไดปฏิบัติจริง  
    เด็กปฐมวัยมีพัฒนาดานสังคมเหมาะสมตามวัย ชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจำวัน ไดดี มีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบ ประหยัด และพอเพียง มีสวนรวมดูแลรักษาสิ่งแวดลอมใน 
และนอกหองเรียน รูจักเก็บสิ่งของเครื่องใช ทั้งของสวนตัว และสวนรวม มีจิตสำนึกในการอนุรักษ และพัฒนา
สิ่งแวดลอม มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย รักความเปนไทย ประพฤติปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย และพุทธ
ศาสนาที่ตนเองนับถือ เขาวัดทำบุญวันพระ มีสัมมาคารวะกับผูใหญ ไหว ยิ้มทักทาย เชื่อฟงคำสั่งสอนของพอ 
แม ครูอาจารย ยอมรับ เคารพความแตกตางระหวางบุคคล ไมเลนกันดวยความรุนแรง ไมใชความรุนแรงในการ
แกปญหา เลน และทำงานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข มีความซื่อสัตยสุจริต มีน้ำใจชวยเหลือแบงปนสิ่งของ
ใหผูอ่ืน ปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของกลุม และของชั้นเรียน รูจักแบงปน และชวยเหลือผูอ่ืนตามโอกาส เด็ก
ปฐมวัยไดมีโอกาสศึกษาแหลงเรียนรูชุมชน ตามสภาพจริงท่ีหลากหลาย ทำใหเด็กปฐมวัยมีเจตคติที่ดีตอชุมชน 
และนำความรูไปใชในชีวิตประจำวันไดจริง 
    ดานสติปญญา โรงเรียนวัดบอพระอินทร จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยดานสติปญญาทุก
คน ดำเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2564 ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 
2560 จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ กิจกรรมเกมการศึกษา สงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการดานสติปญญาท่ีดี 
จัดกิจกรรมเสริมประสบการณที่สอดคลองกับหลักการ และคุณลักษณะนิสัยอันพึงประสงคของหลักสูตร ตาม
ความสนใจ ตามตารางกิจกรรมประจำวัน และสนองความตองการของเด็กปฐมวัย เพ่ือพัฒนาทักษะดานภาษา 
และการส่ือสาร โดยจัดมุมสงเสริมนิสัยรักการอาน บูรณาการในหนวยประสบการณ พรอมท้ังใหเขามุมหนังสือ 
ในกิจกรรมเลนตามมุม จัดกิจกรรมสงเสริมทักษะทางภาษา ไดแก การเลานิทาน การเลาขาว เลาเรื่องราวตาง ๆ 
ที่อยูรอบตัว และที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน สงเสริมใหเด็กปฐมวัยอานนิทาน และเลานิทานในเรื่องที่ตนเองสนใจ 
ใหครู และเพ่ือนฟง สงเสริมใหเด็กปฐมวัยไดเสนอผลงานดวยภาษาท่ีเหมาะสมตามวัย จัดกิจกรรมการเรียนรู
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นอกหองเรียนเพ่ือใหเด็กปฐมวัยไดปฏิสัมพันธกับบุคคลภายนอก มีการจัดกิจกรรมภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
วันละคำหนาเสาธง เพื่อสงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีทักษะทางภาษาสามารถสื่อสารได ทักษะดานการคิด จัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะดานการคิดพื้นฐาน เด็กปฐมวัยมีความสามารถมีทักษะการคิดพื้นฐานในการรับรู การ
คิดคำนวณ สงเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร จัดกิจกรรมสงเสริมการ
เรียนรู สะเต็มศึกษาระดับปฐมวัย ไดลงมือปฏิบัติจริง มีการวางแผน ลองผิดลองถูก แกปญหาที่เกิดขึ้นใน
สถานการณจริง ดานการคิดวิเคราะห จัดกิจกรรมโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย สงเสริมใหเด็ก
ปฐมวัย มีกระบวนการคิด การแกปญหา และการตัดสินใจ ไดฝกปฏิบัติ การทดลอง การสังเกต การแกปญหา 
สอดแทรกการจัดกิจกรรมดานวิทยาศาสตรในหนวยการจัดประสบการณ ใหเด็กปฐมวัยไดสนทนาซักถาม คนหา
คำตอบดวยตนเองจากการทดลอง จัดทำโครงงานตามกระบวนการสืบเสาะโดยใชวัฏจักรวิจัย 6 ขั้นตอน ใหเด็ก
ปฐมวัยไดเรียนรูสิ่งตาง ๆ ดวยการคาดคะเนจากการทดลอง รวมกันสรุปความคิดเห็น ดวยขอมูลอยางมีเหตุผล 
จัดมุมวิทยาศาสตรใหเด็กปฐมวัยไดใชสื่อ อุปกรณวิทยาศาสตรในการเรียนรู สามารถใชสื่อเทคโนโลยี เชน การ
ใชแวนขยาย แมเหล็ก ซึ่งเปนเครื่องมือในการเรียนรู และแสวงหาความรู สงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีความสนใจ
เรียนรูสิ่งตาง ๆ รอบตัว จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูแบบ BBL นำกิจกรรมที่พัฒนาสมองมาใชกับเด็กปฐมวัย 
ไดแก การปรบมือเปนจังหวะ การรองเพลง และทำทาทางประกอบ นำมาใชเก็บเด็กปฐมวัยกอนการเรียนการ
สอนหรือระหวางการเรียนการสอน การคิดจินตนาการสรางสรรคผลงานตามจินตนาการ จากการทำกิจกรรม
ศิลปะสรางสรรค การเคลื่อนไหวตามจินตนาการ การทำกิจกรรมเคลื่อนไหว และจังหวะ สรางสรรคผลงานดาน
ศิลปะ กิจกรรมสงเสริมทักษะทางวิชาการ การแขงขันศิลปหัตถกรรม การประกวดวาดภาพระบายสี อีกทั้งท้ังให
เด็กปฐมวัยไดไปศึกษาแหลงเรียนรูภายในชุมชน ไดแกวัดบอพระอินทร บอน้ำศักดิ์สิทธิ์ สวนผักหวานปา ไรมัน
เทศ และมันแกว ในชุมชน สำหรับการเรียนรูนอกสถานที่เนื่องจากการแพรระบาดของโรคโควิด 19 จึงไม
สามารถนำเด็กปฐมวัยไปเรียนรูยังสถานท่ีไกลๆ ได 
    เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู
ได มีสติปญญาเรียนรูไดตามกิจกรรมประจำวัน ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยไดอยางดี สามารถสนทนาโตตอบ 
และเลาเรื่องใหผูอ่ืนเขาใจได มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย สามารถสนทนา และเลาเรื่องใหผูอ่ืนเขาใจได 
กลาพูด กลาแสดงออก สามารถตั้งคำถามในสิ่งท่ีตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามคนหาคำตอบ ใชคำถามใน
การคนหาคำตอบ สนใจเรียนรูสิ่งรอบตัว ซักถามอยางตั้งใจ และรักการเรียนรู มีความสนใจใฝรู และแสวงหา
ความรูได ชอบอานนิทาน และเลาเรื่องที่ตนเองสนใจอานได มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน มีความสามารถ ในการคิด
รวบยอดเก่ียวกับสิ่งตาง ๆ การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ที่เกิดจากประสบการณการ
เรียนรู มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร คิดแกปญหา และสามารถตัดสินใจในเรื่องงาย ๆ 
ได สรางสรรคผลงานตามความคิด และจินตนาการ เชน งานศิลปะ การวาดรูป งานประดิษฐ หรือการปนดิน
น้ำมัน การเคลื่อนไหวทาทาง การเลนอิสระ สามารถใชสื่อเทคโนโลยี เปนเครื่องมือในการเรียนรู และแสวงหา
ความรูได เชน แวนขยาย แมเหล็ก กลองดิจิตอล เปนเครื่องมือในการเรียนรู แสวงหาความรูได และมีความ
พรอมในการศกึษาในระดับที่สูงขึ้น 
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   2) ขอมูล หลักฐานเอกสารเชิงประจักษที่สนับสนนุผลการประเมินตนเอง 
 

ประเด็นการพิจารณา ขอมูลเชิงประจักษที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
1)  มีพัฒนาการดานรางกาย
แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ด ีและ
ดูแลความปลอดภัยของตนเอง 

- โครงการสงเสริมพัฒนาการ 4 ดาน ปฐมวัย 
- โครงการอาหารกลางวัน/อาหารเสริมนม 

- รายงานสรุปผลภาวะโภชนาการ 
- รายงานสรุปผลประเมินพัฒนาการนักเรียน 
- รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
- แบบบันทึกสุขภาพ 
- บันทึกหลังสอน 
- แบบบันทึกน้ำหนัก สวนสูง 

- บัตรสุขภาพ 

- แบบบันทึกการแปรงฟน 

- แบบบันทึกการดื่มนม และการรับประทานอาหารกลางวัน 

- การตรวจสุขภาพโดยเจาหนาท่ีจาก รพสต.สรางโศก และการหยอดวัคซีน 
- ภาพกิจกรรม 

2)  มีพัฒนาการดานอารมณ 
จิตใจ ควบคุม และแสดงออก
ทางอารมณได 

- โครงการสงเสริมพัฒนาการ 4 ดาน ปฐมวัย 
- โครงการอาหารกลางวัน/อาหารเสริมนม 

- รายงานสรุปผลภาวะโภชนาการ 
- รายงานสรุปผลประเมินพัฒนาการนักเรียน 
- รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
- แบบบันทึกสุขภาพ 
- บันทึกหลังสอน 
-  การไปศึกษาแหลงเรียนรูภายในชุมชน 
- ผลงานจากกิจกรรมสรางสรรคของเด็กปฐมวัย 
- ภาพกิจกรรม 

3)  มีพัฒนาการดานสังคม 
ชวยเหลือตนเอง และเปน
สมาชิกที่ดีของสังคม 

- โครงการสงเสริมพัฒนาการ 4 ดาน ปฐมวัย 
- โครงการอาหารกลางวัน/อาหารเสริมนม 

- โครงการเปดโลกปฐมวัย 

- รายงานสรุปผลภาวะโภชนาการ 
- รายงานสรุปผลประเมินพัฒนาการนักเรียน 
- รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
- บันทึกหลังสอน 
-  การไปศึกษาแหลงเรียนรูภายในชุมชน 
- ผลงานจากกิจกรรมสรางสรรคของเด็กปฐมวัย 
-  ตารางเวรประจำวัน 
- ภาพกิจกรรม 

4)  มีพัฒนาการดาน
สติปญญา สื่อสารได มีทักษะ

- โครงการสงเสริมพัฒนาการ 4 ดาน ปฐมวัย 
- โครงการอาหารกลางวัน/อาหารเสริมนม 



24 

รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปการศึกษา 2564 โรงเรียนวดับอพระอินทร 

ประเด็นการพิจารณา ขอมูลเชิงประจักษที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
การคดิพื้นฐาน และแสวงหา
ความรูได 

- โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย 

- โครงการแขงขันทางวิชาการ 
- รายงานสรุปผลประเมินพัฒนาการนักเรียน 
- รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
- แบบบันทึกสุขภาพ 
- บันทึกหลังสอน 
-  การไปศึกษาแหลงเรียนรูภายในชุมชน 
- ผลงานจากกิจกรรมสรางสรรคของเด็กปฐมวัย 
- แผนการจัดประสบการณ 
- ภาพกิจกรรม 

 
  1.3 จุดเดน จุดท่ีควรพฒันา และขอเสนอแนะเพื่อยกระดับใหสูงขึ้น 
   1) จุดเดน  
    1. ผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก อยูในระดับดีเลิศ 
    2. เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ และสังคม สูงกวาเปาหมายที่
สถานศึกษากำหนด  
    3. เด็กปฐมวัยมีความพรอมในการศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน 
   2) จุดท่ีควรพัฒนา 
    1. ควรเนนในเรื่องการควบคุมอาหาร และการออกกำลังกาย ปลูกฝงในเรื่องสุขนิสัยที่ดี 
การเลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน เนื่องจากเด็กปฐมวัยสวนหนึ่งมีน้ำหนักเกินมาตรฐาน  
    2. ควรสงเสริมผูเรียนใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
    3. เด็กปฐมวัยบางคนยังขาดทักษะในการแกปญหา บางคนขาดความมั่นใจ และการกลา
แสดงออก บางคนขาดความมีวินัย ความรับผิดชอบ 
   3) ขอเสนอแนะเพื่อยกระดับใหสูงขึ้น 
    1. โครงการสงเสริมคานิยมวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
    2. โครงการสงเสริมความภาคภูมิใจในวัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน รักความเปนไทย 
    3. โครงการอาหารกลางวัน/อาหารเสริมนม 
    4. โครงการพัฒนาสุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีสมบูรณ นอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการดำรงชีวิต 
    5. โครงการพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม จิตสำนึกดี มีจิตสาธารณะ 
    6. โครงการพัฒนานิสัยรักษสิ่งแวดลอม และทักษะอาชีพ 
    7. โครงการแขงขันทางวิชาการ 
    8. โครงการสงเสริมพัฒนาการ 4 ดาน ปฐมวัย 
    9. โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย 
    10. โครงการเปดโลกปฐมวัย 
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  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร และการจัดการ 
  2.1 ระดับคุณภาพ อยูในระดับดีเลิศ 
 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา คาเปาหมาย 
คาเฉลี่ย/ผลการ

ประเมิน 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหาร และการจัดการ  4.65/ดีเลิศ 
 2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน สอดคลองกับบริบท
ของทองถิ่น 

ดีเลิศ 4.56/ 
ดีเลิศ 

 2.2 จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน  ดีเลิศ 4.87/ 
ยอดเยี่ยม 

 2.3 สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ ดีเลิศ 4.61/ 
ดีเลิศ 

 2.4 จัดสภาพแวดลอม และสื่อเพ่ือการเรียนรู อยางปลอดภัย และ
เพียงพอ  

ดีเลิศ 4.70/ 
ดีเลิศ 

 2.5 ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรูเพ่ือ
สนับสนุนการจัดประสบการณ 

ดีเลิศ 4.60/ 
ดีเลิศ 

 2.6 มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปดโอกาสใหผูเก่ียวของทุกฝายมีสวน
รวม  

ดีเลิศ 4.56/ 
ดีเลิศ 

 

  2.2 วิธีการพัฒนา ขอมูล หลักฐานเอกสารเชิงประจักษที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
   1) วิธีการพัฒนา 
    โรงเรียนมีการบริหาร และการจัดการอยางเปนระบบโดยใชนวัตกรรมการบริหารการจัด
การศึกษา BOPRAIN Model โดยการมีสวนรวมของทุกฝาย ท่ีมุงสูการพัฒนาคุณภาพของจัดการศึกษา มุงเนน
ความสำคัญของการพัฒนาการในทุก ๆ ดานอยางสมดุลรอบดาน เพ่ือใหเด็กปฐมวัยที่เปนผลผลิต เปนมนุษยท่ี
สมบูรณ เปนคนดี มีความสามารถ และมีความสุข รูปแบบการบริหารมีความสอดคลอง และเหมาะสมกับสภาพ
บริบทของโรงเรียน การบริหารจัดการการศึกษาปฐมวัย มีการกำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายไวอยาง
ชัดเจน เปนรูปธรรม วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบ จัดสรรงบประมาณตามโครงการ และ
กิจกรรม เกิดประสิทธิผล บรรลุเปาหมายตามที่กำหนดไวในแผนปฏิบัติการประจำป บูรณาการการจัดการศึกษา
โดยใชมาตรฐานโรงเรียนเปนฐาน มีองคประกอบที่สำคัญเพ่ือที่จะขับเคลื่อนการศึกษาระดับปฐมวัยไดแก การ
พัฒนางานวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน ตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  
    มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ดาน โดยจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยโรงเรียน
วัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 มาตรฐานการเรียนรู 
สอดคลองกับบริบท วิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชน และทองถ่ิน ซึ่งสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม มีความยึดหยุน 
โดยพิจารณาจากวัย และประสบการณของเด็กปฐมวัย ครอบคลุม 7 กิจกรรมหลักใหกับเด็กปฐมวัย เปนรูปแบบ
การจัดประสบการณที่กอใหเกิดการเตรียมความพรอม ใหเด็กปฐมวัยไดเรียนรู และศึกษาแหลงเรียนรูตาง ๆ ใน
ทองถิ่น เปนหลักสูตรที่มุงเนนการพัฒนาเด็กปฐมวัยในทุก ๆ ดาน ทั้งดานรางกาย อารมณ-จิตใจ สังคม และ
สติปญญา มีความรู คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต เปนการจัดประสบการณการเรียนรูที่
เนนผูเรียนเปนสำคัญ เพ่ือใหเด็กปฐมวัยมีความสุขในการเรียนรู สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางเปนสุข จัดทำ
แผนการจัดประสบการณ 40 หนวย/ป ครอบคลุมสาระที่ควรเรียนรู 4 สาระไดแกเรื่องราวเก่ียวกับตัวเด็ก 
เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคล และสถานที่แวดลอมเด็ก ธรรมชาติรอบตัว และสิ่งตาง ๆ รอบตัวเด็ก มีการวิเคราะห
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มาตรฐาน คณุลักษณะที่พึงประสงค และจัดทำแผนการจัดประสบการณตามหลักสูตรปฐมวัยเนนการเรียนรูผาน
การเลน และการลงมือปฏิบัติดวยตนเอง การพัฒนางานวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียน ตอบสนองความตองการ 
และความแตกตางของเด็กปฐมวัยปกติ และกลุมเปาหมายเฉพาะ  
    จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน โดยโรงเรียนจัดครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เหมาะสม มี
ครูประจำการที่จบการศึกษาปฐมวัยเขาชั้นเรียน แตเนื่องจากเปนโรงเรียนขนาดเล็ก มีครูประจำการที่จบเอก
ปฐมวัยเพียง 1 คน จึงทำการจัดหาพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัยที่ผานการอบรมทางดานการดูแลเด็กปฐมวัยที่เหมาะสม 
และกำลังศึกษาตอระดับปริญญาตรี เอกปฐมวัย โดยความรวมมือกันของคณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง 
และชุมชน ระดมทุนหาเงินเพ่ือทำการจางครู เพ่ือจัดประสบการณการเรียนรูอีก 1 คน เพื่อใหครบทั้ง 2 ชั้นเรียน  
    สงเสริมใหครูผูสอนมีศักยภาพความเชี่ยวชาญดานการจัดการเรียนรู และจัดประสบการณ
สำคัญใหกับเด็กปฐมวัย โดยสงครู และบุคลากรผูสอนระดับปฐมวัย เขารับการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง ใหเกิดความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ เขารับการอบรมหลักสูตรท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียน
การสอนปฐมวัย เขารับการอบรมการจัดทำสื่อ และการใชสื่อการเรียนรู ใหครูเขารับการอบรมในหลักสูตรอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน มุงพัฒนาคุณภาพครูอยางตอเนื่อง ครูผูสอนไดรับการพัฒนา สามารถจัดการเรียนรู
ไดอยางมีคุณภาพ ตามมาตรฐานตำแหนง และตามความตองการ เชน การอบรมออนไลนในสถานการณฉุกเฉิน จัด
ใหมีการนิเทศภายในอยางเปนระบบ มีการนิเทศการสอนโดยครูผูสอนเปนทั้งผูสังเกตการณสอน และเปนผูรับ
การสังเกตการสอน มีการนิเทศภายในอยางเขมแข็ง ดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน 
มุงเนนเพื่อการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยเปนสำคัญ มีชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) และการทบทวน
สะทอนผลหลังการปฏิบัติงาน (AAR) สงเสริมครูใหทำวิจัยในชั้นเรียน ทำใหครูมีความรูความสามารถในการ
วิเคราะห และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย มีทักษะในการจัดประสบการณ และการประเมินพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยเปนรายบุคคล มีทักษะการสังเกต และประสบการณในการออกแบบการจัดกิจกรรม และมีปฏิสัมพันธ
ที่ดีกับเด็กปฐมวัย ผูปกครอง และชุมชน สงผลใหคุณภาพผูเรียนดีข้ึน  
    จัดสภาพแวดลอม และสื่อเพื่อการเรียนรู อยางปลอดภัย และเพียงพอ โรงเรียนจัด
บรรยากาศ และสิ่งแวดลอมทางกายภาพภายในโรงเรียน และในหองเรียน ใหสะอาด รมรื่น สวยงาม นาอยู 
และเอ้ือตอการเรียนรู จัดสวนหยอมหนาอาคารอนุบาล (บอพระอินทรรวมใจ) ภายนอกหองเรียนมีพ้ืนที่เขาแถว
เคารพธงชาติ และทำกิจกรรม จัดใหมีพ้ืนที่สำหรับแปรงฟน ลางมือ สำหรับเด็กปฐมวัย มีโตะอาหารที่เหมาะ
สำหรับเด็กปฐมวัยใหนั่งรับประทาน ตามเอกลักษณของโรงเรียนวัดบอพระอินทร คือ โรงเรียนสะอาด บรรยากาศ
นาเรียน มีแหลงเรียนรูนอกหองเรียน โดยจัดใหมีเครื่องเลนสนาม มุด ลอด ปนปาย สวนเศรษฐกิจพอเพียงใน
โรงเรียน สนามฟุตบอล หองสมุด หองคอมพิวเตอร จัดสิ่งอำนวยความสะดวกท่ีจำเปน ซึ่งเอื้อประโยชน และ
อำนวยความสะดวกตอการพัฒนาเด็กปฐมวัย ทั้งดานรางกาย อารมณ-จิตใจ สังคม และสติปญญา ในหองเรียน
มีพ้ืนที่จัดกิจกรรม จัดมุมประสบการณตาง ๆ ไดแก มุมหนังสือ มุมบล็อก มุมบทบาทสมมุติ มุมประสบการณ 
มุมวิทยาศาสตร และมุมอ่ืน ๆ ที่จำเปนตอพัฒนาการของเด็กปฐมวัย หองเรียนสะอาด สวาง อากาศถายเทได
สะดวก มีเครื่องปรับอากาศใชในชวงบาย ในหองเรียนมีหองน้ำหองสวมพรอมอุปกรณที่จำเปน ในการทำความ
สะอาดรางกาย ขนาดเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย เพื่อสะดวกสำหรับเด็กปฐมวัยในการเขาหองน้ำ มีตูเก็บที่นอน 
อุปกรณ ที่เก็บแกว-แปรงสีฟน ที่แสดงผลงาน จัดใหมีอุปกรณ ของเลน ของใช จัดหา และผลิตสื่อเพื่อการ
เรียนรู ทั้งที่เปนของจริง สื่อจากธรรมชาติ สื่อที่อยูใกลตัว ใหเด็กปฐมวัยไดเรียนรูดวยประสาทสัมผัสทั้ง 5 สื่อ
การเรียนรูมีความหลากหลาย ประกอบดวย ของเลน หนังสือนิทาน สื่อสำหรับเดก็ปฐมวัย สื่อเทคโนโลยี สื่อเพ่ือ
การสืบเสาะหาความรู สงเสริมใหเกิดการเรียนรูเปนรายบุคคล และกลุม เลนแบบรวมมือรวมใจ ภายในหองเรียน 
และนอกหองเรียนคำนึงถึงความปลอดภัยของผูเรียนไมมีจุดที่เปนอันตราย มีกฎกติกา ขอตกลงในการดูแลเรื่อง
ความปลอดภัย และทรัพยสินของโรงเรียนใหปลอดภัย หลีกเลี่ยงจากอันตรายที่อาจจะเกิดข้ึนกับตนเอง 
ซอมแซมสนามเด็กเลนใหอยูในสภาพปลอดภัย พรอมใชงาน สื่อ วัสดุ อุปกรณ มีเพียงพอ เหมาะสมกับเด็ก 
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    ใหบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ 
โดยจัดหองเรียนอัจฉริยะ มีโทรทัศนแอลอีดี และอินเทอรเน็ต เพ่ือการเรียนรูของเด็กปฐมวัยทุกหองเรียน จัดหา
สื่อการเรียนรูเพื่อสงเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน มีบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ อุปกรณ และสื่อการ
เรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ และใชในการพัฒนาสำหรับครู ซึ่งโรงเรียนไดอำนวยความสะดวกใน
การจัดหาตามความจำเปน มีการจัดโครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับทุกหองเรียน จัดใหมีหองคอมพิวเตอรที่
มีสื่อเทคโนโลยีใชในการสืบเสาะหาความรู เพ่ือใหเด็กปฐมวัยไดศึกษาหาขอมูลทางโลกออนไลน มีการใชระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจดัเก็บขอมูล สนับสนุนการบริหารการจัดการ และเพ่ือการจัดการเรียนรู 
    โรงเรียนวัดบอพระอินทรมีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวน
รวม โดยกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และอัตลักษณ
ของสถานศึกษา กำหนดคานิยมของโรงเรียน คือ นักเรียนดี ครูดี โรงเรียนดี เปนที่ศรัทธาของชุมชน จัดทำแผน 
พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ที่สอดรับกับมาตรฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 
เขต 1 และแผนปฏิบัติการ ประจำปการศึกษา 2564 ดำเนินการตามแผน มีการประเมินผล และตรวจสอบ
คุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองประจำป เพื่อนำ
ผลการประเมินไปปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง และผูมี
สวนเกี่ยวของมีสวนรวม สงรายงานผลการประเมินตนเองประจำปใหหนวยงานตนสังกัดทราบอยางตอเนื่อง มี
การจัดทำสารสนเทศของเด็กปฐมวัยอยางเปนระบบรายบุคคล เปดโอกาสใหผูเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวม เชน 
การนิเทศ กำกับติดตามจากหนวยงานตนสังกัดอยางสม่ำเสมอ การประสานความรวมมือจากโรงพยาบาลบานหมอ 
และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลสรางโศกในการดูแลสุขภาพอนามัยของเด็กปฐมวัย เปดโอกาสใหผูปกครอง
เขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน การไดรับการสนับสนุนจากเครือขายผูปกครองสนับสนุนกิจกรรม
ของโรงเรียน จัดกิจกรรมประชุมผูปกครองทุกภาคเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง จัดกิจกรรมประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาอยางสม่ำเสมอ มีการเพ่ิมเติมกิจกรรมเสริมหลักสูตร เปนโรงอาหารออนหวาน โดยสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ไดรับประกาศอาหารปลอดภัยรสชาติอรอย Clean Food Good Taste ไดรับมอบ
ตราพระราชทานบานนักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย ป 2562–2564 จากมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
    มีระบบการบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวม โดยที่โรงเรียน วัดบอ
พระอินทรจัดประสบการณการเรียนรูที่สอดคลองกับบริบทของชุมชน และทองถ่ิน โดยใหชุมชน และทองถ่ิน มี
สวนรวมจัดกิจกรรมอยางเปนรูปธรรม และตอเนื่อง ไดรับการสนับสนุนจากชุมชนในการจัดประสบการณการ
เรียนรู รวมกันระหวางผูปกครอง ชุมชน และครู ผูบริหารสถานศึกษาใชกระบวนการบริหาร และการจัดการดวย
นวัตกรรมการบริหาร BOPRAIN Model โดยใชขอมูลสารสนเทศมีความถูกตอง ครบถวน ทันสมัย นำไป
ประยุกตใชได ดำเนินการอยางเปนระบบ ทุกฝายมีสวนรวมในการกำหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ 
สอดคลองกับสภาพความตองการพัฒนาของสถานศึกษา ชุมชน ทองถ่ิน และสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูป
ตามแผนการศึกษาชาติ โรงเรียนใชเทคนิคการประชุมหลากหลายวิธี เพ่ือใหทุกฝายมีสวนรวม มีการปรับแผน 
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ ใหสอดคลองกับผลการจัดการศึกษา สภาพปญหา ความ
ตองการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุงเนนการพัฒนาใหผูเรียนมีคุณภาพทุกป โรงเรียนไดใช
กระบวนวิจัยในการรวบรวมขอมูล เพ่ือใชเปนฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา เนนเด็กปฐมวัยทุก
คนไดรับการพัฒนาจนจบระดับการศึกษากอนประถมศึกษา เด็กปฐมวัยดอยโอกาสไดรับการพัฒนาตาม
ศักยภาพ มีคณุธรรม และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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   2) ขอมูล หลักฐานเอกสารเชิงประจักษที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 

ประเด็นการพิจารณา ขอมูลเชิงประจักษที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
1)  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการ
ทั้ง 4 ดาน สอดคลองกับบริบทของ
ทองถิ่น 

- หลักสูตรสถานศกึษาปฐมวัย  
- แผนปฏิบัติการประจำป การศึกษา 2564 
- รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
- แผนการจัดประสบการณที่สอดคลองกับมาตรฐานตามหลักสูตร
การศกึษาปฐมวัย และสอดคลองกับทองถิ่น 
- ภาพกิจกรรม 

2) จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน - เอกสารคำสั่งแตงตั้งการปฏิบัติหนาที่ 
- โครงการจางพี่เลี้ยงอนุบาล 
- รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
- ภาพกิจกรรม 

3) สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญ
ดานการจัดประสบการณ 

- แผนปฏิบัติการประจำป การศึกษา 2564 
- โครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
- โครงการสงเสริมการทำวิจัย และการปฏิบัติงานที่ดี 
- โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ และนิเทศติดตาม 
- ID Plan 
- รายงานสรุปการอบรมสัมมนา 
- รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
- เกียรติบัตร วุฒิบัตรครู 
- รายงานผลการประเมินตนเองประจำป 
- ภาพกิจกรรม 

4)  จัดสภาพแวดลอม และสื่อเพ่ือ
การเรียนรูอยางปลอดภัย และ
เพียงพอ 

- แผนปฏิบัติการประจำป การศึกษา 2564 
- โครงการสถานศึกษาปลอดภัย 
- โครงการคาสาธารณูปโภค 
- โครงการพัฒนา ครุภัณฑ อาคารสถานที่ 
- รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
- ภาพบรรยากาศการจัดสภาพแวดลอมภายใน และภายนอกชั้นเรียน 
- ภาพกิจกรรม 

5)  ใหมีบริการสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ และสื่อการเรียนรูเพ่ือ
สนับสนุนการจัดประสบการณ 

- แผนปฏิบัติการประจำป การศึกษา 2564 
- โครงการคาสาธารณูปโภค 
- โครงการพัฒนา ครุภัณฑ อาคารสถานที่ 
- รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
- แผนการจัดประสบการณ 
- บันทึกการใชหองปฏิบัติการ 
- ภาพบรรยากาศการจัดสภาพแวดลอมภายใน และภายนอกชั้นเรียน 
- ภาพกิจกรรม 

6)  มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปด
โอกาสใหผูเก่ียวของทุกฝายมีสวน

- แผนปฏิบัติการประจำป การศึกษา 2564 
- โครงการประสานเครือขายเพ่ือพัฒนาคณุภาพการศึกษา 
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ประเด็นการพิจารณา ขอมูลเชิงประจักษที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
รวม - รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 

- รายงานการประเมินตนเอง SAR 

- ภาพกิจกรรม 

 
  2.3 จุดเดน จุดท่ีควรพฒันา และขอเสนอแนะเพื่อยกระดับใหสูงขึ้น 
   1) จุดเดน  
    1. ผลการประเมินมาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหาร และการจัดการ อยูในระดับดีเลิศ  
    2. มีการประเมิน และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ใหสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย และบริบทของทองถ่ิน  
    3. จัดครูใหเพียงพอ และเหมาะสมกับชั้นเรียน  
    4. มีการสงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณที่สงผลตอคุณภาพเด็กเปน
รายบุคคล ตรงความตองการของคร ูและสถานศกึษา  
    5. จัดสภาพแวดลอมอยางปลอดภัย และมีสื่อเพ่ือการเรียนรูอยางเพียงพอ และหลากหลาย  
    6. ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรูเพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ 
เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา  
    7. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา การชี้แนะระหวางการปฏิบัติงานที่สงผล 
ตอคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา บูรณาการการปฏิบัติงาน และเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม 
   2) จุดท่ีควรพัฒนา 
    1. จากภาวการณระบาดของโรคโควิด 19 ทำให เกิดขอจำกัดหลายอยางขึ้น เชน 
งบประมาณ และบุคลากร 
    2. พัฒนาครูใหมีทักษะในศตรวรรษที่ 21  
    3.  ควรสงเสริมครูใหมีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึน 
    4. ควรสงเสริมใหครูมีทักษะในการทำวิจัยแบบเขมขน 
   3) ขอเสนอแนะเพื่อยกระดับใหสูงขึ้น 
    1. โครงการพัฒนาคร ูและบุคลากรทางการศึกษา 
    2. โครงการสงเสริมการทำวิจัย และการปฏิบัติงานที่ดี 
    3. โครงการสถานศึกษาปลอดภัย 
    4. โครงการพัฒนา ครุภัณฑ อาคารสถานที่ 
    5. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ และนิเทศติดตาม 
    6. โครงการประสานเครือขายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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  มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กปฐมวัยเปนสำคญั 
  3.1 ระดับคุณภาพ อยูในระดับดีเลิศ 
 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา คาเปาหมาย 
คาเฉลี่ย/ผลการ

ประเมิน 
มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสำคัญ  4.60/ดีเลิศ 
 3.1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุล
เต็มศักยภาพ  

ดีเลิศ 4.60/ 
ดีเลิศ 

 3.2 สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลน และปฏิบัติอยางมี
ความสุข 

ดีเลิศ 4.62/ 
ดีเลิศ 

 3.3 จัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรูใชสื่อ และเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย 

ดีเลิศ 4.59/ 
ดีเลิศ 

 3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนำผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กปฐมวัยไปปรับปรุงการจัดประสบการณ และพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ดีเลิศ 4.57/ 
ดีเลิศ 

 

  3.2 วิธีการพัฒนา ขอมูล หลักฐานเอกสารเชิงประจักษที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
   1) วิธีการพัฒนา 
    ครูสามารถจัดประสบการณท่ีสงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็ม
ศักยภาพ ครูมีการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการท้ัง 4 ดานเต็มตามศักยภาพ ครูมี
ความตั้งใจ และมุงมั่นในการพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีผลพัฒนาการทั้ง 4 ดานอยูในระดับดีเยี่ยม เนื่องจากครูทุก
คนจบการศกึษาเอกปฐมวัย ผานการอบรมการพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยในการจัดประสบการณเรียนรู โครงการ
บานนักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย หลักสูตรตานทุจริตสำหรับครูปฐมวัย การเรียนรู Active Learning ครู
รูจัก และมีการวิเคราะหขอมูลเด็กปฐมวัยเปนรายบุคคล วิเคราะหมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคในหลักสูตร
สถานศึกษา จัดทำแผนการจัดประสบการณตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โดยสงเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน 
สอดคลองกับหนวยการเรียนรู จัดประสบการณแบบบูรณาการ ทั้งกิจกรรม ทักษะ ไมมุงเนนการพัฒนาดานใด
ดานหนึ่งเพียงดานเดียว แตละหองจัดประสบการณบูรณาการ 7 กิจกรรม คือ กิจกรรมหนาเสาธง กิจกรรม
เคลื่อนไหว และจังหวะ กิจกรรมศิลปะสรางสรรค กิจกรรมเสรี/เลนตามมุม กิจกรรมเสริมประสบการณ กิจกรรม
กลางแจง และกิจกรรมเกมการศึกษา นอกจากนั้นมีการสอดแทรกทักษะพ้ืนฐานในชีวิตประจำวัน กิจกรรมบาน
วิทยาศาสตรนอยประเทศไทย ในหนวยประสบการณ จัดสะเต็มระดับปฐมวัย ครูมุงเนนการจัดประสบการณการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ เพ่ือใหสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางเปนสุข ครูสรางปฏิสัมพันธที่ดีกับผูปกครอง 
ออกเยี่ยมบาน รวมกันพัฒนาศักยภาพของเด็กปฐมวัย เพ่ือใหมีพัฒนาการทุกดานไดอยางเหมาะสม 
    ครสูรางโอกาสใหเด็กปฐมวัยไดรับประสบการณตรง เลน และปฏิบัติอยางมีความสุข โดย
จัดประสบการณที่เชื่อมโยงกับประสบการณเดิมหลากหลายรูปแบบ ใชสื่อ และแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย เปด
โอกาสใหเด็กปฐมวัยไดเลือกเรียนหนวยตามความสนใจ ในกิจกรรมเลนตามมุม จัดประสบการณโดยเนนเด็ก
ปฐมวัยเปนสำคัญ และคำนึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ใหความสำคัญกับกระบวนการการเรียนรู และ
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย ตอบสนองตอวิธีการเรียนรูเปนรายบุคคล เด็กปฐมวัยไดรับประสบการณตรง จาก
การเรียนผานการเลน มีโอกาสเลือกทำกิจกรรมอยางอิสระตามความตองการ ความสนใจ ความสามารถ ไดเลือก
เลน เรียนรู ลงมือกระทำ และสรางองคความรูดวยตนเอง ดวยการลงมือปฏิบัติจริง และการเรียนรูจากกลุม
เพ่ือน มีปฏิสัมพันธกับเพ่ือน และผูใหญ กอใหเกิดความมีน้ำใจ ความสามัคคี การแบงปน และการรอคอย เกิด
การเรียนรู มีการพัฒนาการทั้งทางดานรางกาย อารมณ-จิตใจ สังคม และสติปญญา ไดอยางมีความสุข  
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    ครูมีการจัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย โดยทุก
หองเรียน มีความยืดหยุนปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม การจัดบรรยากาศในหองสงเสริมความสนใจใหแก
เด็กปฐมวัย หองเรียนมีบรรยากาศเต็มไปดวยความอบอุน สดชื่น แจมใส นาเรียนรู ตามเอกลักษณของโรงเรียน 
คือ “โรงเรียนสะอาด บรรยากาศนาเรียน” ซึ่งเปนแรงจูงใจภายนอกที่กระตุนใหเด็กปฐมวัยรักการอยูรวมกันใน
ชั้นเรียน สภาพหองเรียน ทุกหองเรียนสะอาด อากาศถายเทไดสะดวก มีความปลอดภัย ขนาดกวางขวางพอเหมาะ 
มีการตกแตงหองเรียนใหเอ้ือตอการเรียนรู ภายในหอง มีพ้ืนที่จัดกิจกรรม มีพื้นที่แสดงผลงาน พื้นที่จัดมุม มีมุม
สงเสริมประสบการณการเรียนรู ไดแก มุมหนังสือ มุมบทบาทสมมติ มุมบล็อก และอุปกรณ ในมุมวิทยาศาสตร
ใหเด็กปฐมวัยไดเรียนรู เชน แมเหล็ก แวนขยาย วงจรไฟฟา ใหเด็กปฐมวัยไดทดลอง และใชอุปกรณในการทดลอง 
เปนตน เด็กปฐมวัยมีสวนรวม ในการจัดสภาพแวดลอมในหองเรียน เชน ปายนิเทศ การดูแลตนไม เปนตน 
ภายนอกหองเรียน มีแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนรูหลากหลาย สอดคลองกับสภาพบริบทใหเด็กปฐมวัยได
เรียนรูจากแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่น ทั้งสนามเด็กเลน สวนเศรษฐกิจพอเพียง พระอินทรประจำโรงเรียน 
หองสมุด หองคอมพิวเตอร ภายนอกโรงเรียนมีวัดบอพระอินทร สวนผักหวาน สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ท่ีคนในชุมชน
เคารพนับถือ ครมูีการจัดทำ จัดหา ใชสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัยของเด็กปฐมวัย ทุกหองเรียน 
มีการสนับสนุนงบประมาณ ครูใชสื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชวงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรู
ของเด็กปฐมวัย เชน คอมพิวเตอรสำหรับการเรียนรูกลุมยอย สื่อของเลนที่กระตุนใหคิด และหาคำตอบ เปนตน 
    ครูประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามสภาพจริง มีขั้นตอนตรวจสอบ และประเมินผล
พัฒนาการเด็กปฐมวัยอยางเปนระบบ และมีประสิทธิภาพ มีการจัดทำแผนการจัดประสบการณที่สอดคลองกับ
มาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ใชเครื่องมือ และวิธีการวัด และประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่
เหมาะสมกับเปาหมาย ดวยเครื่องมือ และวิธีการที่หลากหลาย ไดแก ประเมินจากแฟมสะสมผลงาน การสังเกต
พฤติกรรม การบันทึกพฤติกรรมเด็กปฐมวัย การสังเกต สอบถาม สำรวจ และวิเคราะหผลพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
ประเมินพัฒนาการครบทุกดานเปนรายบุคคลอยางสม่ำเสมอตอเนื่องตลอดป ผานกิจกรรม กิจวัตรประจำวัน 
และการจัดประสบการณการเรียนรู สรุปผลการประเมิน จัดทำขอมูล ตรวจสอบ และวัดผล และประเมินผล
ความรูความเขาใจ ตามระเบียบการวัดผล และประเมินผลพัฒนาการทั้ง 4 ดาน เปดโอกาส ใหผูปกครอง ชุมชน 
และทุกฝายที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการประเมินพัฒนาเด็กปฐมวัย นำผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ และพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยแจงขอมูลยอนกลับไปยังตัวเด็ก และผูปกครอง 
เพ่ือนำไปพัฒนาตอ ดำเนินการวิจัยในชั้นเรียนที่สงผลตอพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในภาพรวม และรายบุคคล 
แลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดประสบการณที่มีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง ประเมินผลการตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา จัดทำรายงานผลการประเมินตนเองประจำป นำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
พัฒนาคร ูพรอมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองใหหนวยงานตนสังกัดทราบอยางตอเนื่อง  
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   2) ขอมูล หลักฐานเอกสารเชิงประจักษที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 

ประเด็นการพิจารณา ขอมูลเชิงประจักษที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
1) จัดประสบการณที่สงเสริมให
เด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุล
เต็มศักยภาพ 

- แผนการจัดประสบการณ 
- การจัดกิจวัตรประจำวัน 
- แบบบันทึกการพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
- บันทึกผลหลังสอน 
- แบบประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ดาน 
- ภาพกิจกรรม 

2) สรางโอกาสใหเด็กไดรับ
ประสบการณตรง เลน และปฏิบัติ
อยางมีความสุข 

- โครงการเปดโลกปฐมวัย 
- โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ และนิเทศติดตาม 
- รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
- แผนการจัดประสบการณ 
- แบบสรุปการนิเทศการสอน 
- ภาพกิจกรรม 

3) จัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการ
เรียนรูใชสื่อ และเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย 

- แผนปฏิบัติการประจำป การศึกษา 2564 
- โครงการพัฒนา ครุภัณฑ อาคารสถานที่ 
- โครงการสงเสริมพัฒนาการ 4 ดาน ปฐมวัย 
- รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
- ภาพบรรยากาศการจัดสภาพแวดลอมภายใน และภายนอกชั้นเรียน 
- ภาพกิจกรรม 

4) ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ตามสภาพจริง และนำผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ และ
พัฒนาเด็กปฐมวัย 

- โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ และนิเทศติดตาม 
- รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
- แผนการจัดประสบการณ 
- แบบบันทึกการพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
- บันทึกผลหลังสอน 
- แบบประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ดาน 
- ผลงานนักเรียน 
- ภาพกิจกรรม 
- เครื่อขายผูปกครอง 

 
  3.3 จุดเดน จุดท่ีควรพฒันา และขอเสนอแนะเพื่อยกระดับใหสูงขึ้น 
   1) จุดเดน  
    1. ผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ อยูในระดับดเีลิศ  
    2. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และ
สติปญญาอยางสมดุล เต็มศกัยภาพ โดยความรวมมือของพอแม และครอบครัว ชุมชน และผูเก่ียวของ  
    3. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลน และปฏิบัติกิจกรรม เรียนรูลงมือทำ และ
สรางองคความรูดวยตนเองอยางมีความสุข  
    4. จัดบรรยากาศ และสภาพแวดลอมในหองเรียนที่เอ้ือตอการเรียนรูโดยเด็กมีสวนรวม ใช
สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  
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    5. ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงดวยวิธีการที่หลากหลาย โดยผูปกครอง และ
ผูเก่ียวของมีสวนรวม นำผลการประเมินที่ไดไปปรับปรุงการจัดประสบการณ และพัฒนาเด็ก 
   2) จุดท่ีควรพัฒนา 
    1. ครูควรใชกระบวนการวิจัยมาการจัดการเรียนรูอยางเปนรูปธรรม และตอเนื่อง 
    2. ครูควรพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องในการใชเทคโนโลยี ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ และ
สรางนวัตกรรมเพ่ือการเรียนการสอน 
    3. ครูควรเพ่ิมเติมกิจกรรมสรางเสริมวินัยเชิงบวก สรางเครือขาย PLC กับครูโรงเรียนอ่ืน  
    4. ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ Active Learning และใชภูมิปญญาทองถิ่นเขามา
สอดแทรกในการจัดการเรียนรูเพ่ิมขึ้น 
    5. ครูควรจัดกิจกรรมใหความรูกับผูปกครองเก่ียวกับการการจัดการศึกษาปฐมวัยเพ่ิมขึ้น 
   3) ขอเสนอแนะเพื่อยกระดับใหสูงขึ้น 
    1. โครงการพัฒนาคร ูและบุคลากรทางการศึกษา 
    2. โครงการสงเสริมการทำวิจัย และการปฏิบัติงานที่ดี 
    3. โครงการสถานศึกษาปลอดภัย 
    4. โครงการพัฒนา ครุภัณฑ อาคารสถานที่ 
    5. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ และนิเทศติดตาม 
    6. โครงการประสานเครือขายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
 2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร และการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ดีเลิศ 

มาตรฐานการศึกษาระดับข้ันพ้ืนฐาน ดีเลิศ 
 
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน 
  1.1 ระดับคุณภาพ อยูในระดับดีเลิศ 
 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา คาเปาหมาย 
คารอยละ/ผล
การประเมิน 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน   
 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  รอยละ 90.21/

ดีเลิศ 
  1)  มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการ
คิดคำนวณ 

รอยละ 75 รอยละ 84.71/ 
ดีเลิศ 

  2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา 

รอยละ 75 รอยละ 82.06/ 
ดีเลิศ 

  3)  มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม  รอยละ 75  รอยละ 91.76/ 
ดีเลิศ 



34 

รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปการศึกษา 2564 โรงเรียนวดับอพระอินทร 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา คาเปาหมาย 
คารอยละ/ผล
การประเมิน 

  4)  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสาร 

รอยละ 75 รอยละ 96.47/ 
ยอดเยี่ยม 

  5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  รอยละ 75 รอยละ 91.37/ 
ดีเลิศ 

  6)  มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ รอยละ 75 รอยละ 94.90/ 
ดีเลิศ 

 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน  รอยละ 97.92/
ยอดเยี่ยม 

  1)  การมีคุณลักษณะ และคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด รอยละ 75 รอยละ 94.71/ 
ดีเลิศ 

  2)  ความภูมิใจในทองถิ่น และความเปนไทย รอยละ 75 รอยละ 98.43/ 
ยอดเยี่ยม 

  3)  การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตาง และ
หลากหลาย 

รอยละ 75 รอยละ 100/ 
ยอดเยี่ยม 

  4)  สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม รอยละ 75 รอยละ 98.53/ 
ยอดเยี่ยม 

 

  1.2 วิธีการพัฒนา ขอมูล หลักฐานเอกสารเชิงประจักษที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
   1) วิธีการพัฒนา 
    โรงเรียนวัดบอพระอินทร จัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา มีนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จำนวน 85 คน ครูผูสอน 6 คน จัดทำรายงานผลการประเมิน
ตนเอง (SAR) ปการศึกษา 2564 เสนอตอหนวยงานตนสังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 1 โดยโรงเรียนกำหนดมาตรฐานการศึกษาดานคุณภาพผูเรียนจำนวน 2 ดาน ไดแก 1) ดาน
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน และ2) ดานคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน ดังนี ้
    1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
     โรงเรียนวัดบอพระอินทรสงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การ
สื่อสาร และการคิดคำนวณ เต็มศักยภาพ สามารถแกปญหาไดอยางมีเหตุผล โดย ทำการคัดแยกผูเรียนกลุม
เสี่ยงในดานการอาน การเขียน การสื่อสาร เพ่ือพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคล สังเกตพัฒนาการของผูเรียนเพื่อ
แกปญหาขอบกพรอง และพัฒนาการเรียนรูตามชวงวัยอยางตอเนื่อง จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสำคัญ เนนการปฏิบัติ และทักษะการทำงานรวมกัน ใหเปนไปตามเกณฑที่สถานศึกษากำหนดในแต
ละระดับชั้น สงเสริมใหผูเรียนมีนิสัยรักการอาน และแสวงหาความรูดวยตนเองจากหองสมุด มีการปรับปรุง
หองสมุดใหนาใชบริการ มีการจัดหาหนังสือที่มีความนาสนใจเพ่ิมเติม มีกิจกรรมใหผูเรียน อาน ฟง พูด เขียน 
และทำงานเปนกลุม ไดอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู และความคิดเห็นอยางหลากหลาย มีเหตุมีผล มีการเรียนรู
รวมกัน ดำเนินงาน/กิจกรรมอยางหลากหลาย เชน การสอนในชั่วโมงเรียน จัดคายวิชาการ การเรียนรูโดยใช
คอมพิวเตอร และการสื่อสารทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จัดการเรียนการสอนในสถานการณฉุกเฉิน On-
Site Online On-hand และแบบผสมผสาน จัดวิชาเรียนเพิ่มเติมใหผูเรียนทุกคนไดเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ
เพ่ิมเติมทุกชั้นเรียน จัดกิจกรรมชุมนุมเพ่ือเปนการพัฒนาผูเรียนในชุมนุม ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 
คอมพิวเตอร และภาษาอังกฤษตามความสนใจของผูเรียน ดำเนินงานโครงการ และกิจกรรมตาง ๆ เพื่อ
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สนับสนุนการเรียนรู เชน โครงการยกระดับการเรียนรู ประกอบไปดวยกิจกรรมพัฒนาการอาน การเขียน กิจ
กรรรมทักษะการคิด กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการทดสอบระดับชาติ (RT, NT, และO-
NET) โดยจัดชั่วโมงติวเขมใหกับนักเรียน และการสอนเสริมเพ่ิมเวลา โครงการวันสำคัญ ทางวิชาการ เชน วัน
สุนทรภู วันภาษาไทย วันคริสตมาส เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความเขาใจในหลักการใชภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษอยางถูกตอง กิจกรรมภาษาไทยภาษาอังกฤษวันละคำหนาเสาธงทุกวัน กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตร 
และแผนการเรียนรู ปรับปรุงเครื่องมือวัดผลประเมินผล ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนให
มีขีดความสามารถในการแขงขัน การจัดการเรียนการสอนที่เนนกระบวนการทางวิทยาศาสตร การจัดการเรียนรูท่ี
ใหผูเรียนมีสวนรวม (Active Learning)  
     ครูผูสอนในทุกรายวิชาเปนผูสงเสริมผูเรียนใหมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิด
อยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา โดยวิธีตั้งคำถามแบบวิเคราะหเบื้องตน 
ฝกหาความสัมพันธเชิงเหตุผล การเปรียบเทียบ การจัดลำดับความสำคัญฝกใหผูเรียนหัดคิดตั้งคำถาม นำ
สถานการณมาใหฝกคิดวิเคราะห คนควาขอมูลจากเอกสาร อินเทอรเน็ต สิ่งแวดลอม หรือสถานการณใกลตัว 
ผูเรียนไดพัฒนาศักยภาพผานกิจกรรมการเรียนรูภายในหองเรียน และนอกหองเรียนที่สอดคลองกับทักษะทาง
คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร จัดกิจกรรมสงเสริมความรูที่สามารถพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร 
และวิทยาศาสตร การแกปญหาดวยวิธีที่หลากหลาย กำหนดเปาหมาย คาดการณ ตัดสินใจ แกปญหาโดยมี
เหตุผลประกอบ ผานการลงมือปฏิบัติจริง หรือการทดลอง จัดใหมีกิจกรรมที่สงเสริมการเรียนรูที่มุงเนนทักษะ
การคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ โดยใหผูเรียนไดทำกิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ ไดแก เกม การละเลน 
ทำแบบฝก/แบบทดสอบ จัดกิจกรรมใหผูเรียนมีความคิดริเริ่ม และสรางสรรคผลงานดวยความภาคภูมิใจ สามารถ
เชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหม สงเสริมใหผูเรียนไดทดสอบศักยภาพดานการคิดคำนวณ โดยเขารวมโครงการ
วัดระดับความรูที่จัดข้ึน ใหผูเรียนสรุปความคิด ดวยการพูดหรือเขียนตามความคดิ นำเสนอความคิด หาวิธีการ
แกปญหา ดวยภาษาหรือวิธีการของตนเอง ผูเรียนมีความสามารถในการคิดจำแนกแยกแยะใครครวญไตรตรอง 
พิจารณาอยางรอบคอบ คิดวิเคราะหอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคดิเห็น และแกปญหาไดโดย
ใชเหตุผล ประกอบการตัดสินใจเหมาะสมตามวัย 
     ดานมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม โรงเรียนสนับสนุนใหผูเรียนใชความรู ใน
การแกปญหา และทักษะกระบวนการคดิในการประดิษฐสิ่งท่ีเปนประโยชน โดยมีครูผูสอนในรายวชิาวิทยาศาสตร 
การงานอาชีพใหคำแนะนำ จัดการเรียนรูโดยผานการทำโครงงาน มีครูผูสอนเปนผูสนับสนุนการเรียนรู สงเสริม
ใหผูเรียนสามารถวางแผน ออกแบบสรางนวัตกรรม โดยอาศัยความรูจากหนวยการเรียนรู มาใชในการแกปญหา
ดวยทักษะกระบวนการคิด ตามที่ตนเองสนใจ และนำไปประยุกตใชในการดำเนินชีวิต โดยมีการนำเสนอนวัตกรรม
ที่ผูเรียนสรางขึ้นหนาชั้นเรียน ผูเรียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม สามารถรวบรวมความรูไดทั้งดวย
ตัวเอง และทำงานเปนทีม เชื่อมโยงองคความรู และประสบการณมาใชในการสรางสรรคสิ่งใหม ๆ  
     โรงเรียนพัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสาร เพ่ือการพัฒนาตนเอง และสังคม ในการเรียนรู การสื่อสาร การทำงาน ไดอยางสรางสรรค ถูกตอง 
เหมาะสม ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และมีคุณธรรม ดำเนินการปรับปรุงแหลงเรียนรู หองคอมพิวเตอรของ
โรงเรียนใหมีความสมบูรณ เพียงพอตอจำนวนนักเรียน มีอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อใชในการสืบคนขอมูล 
สามารถใชในการพัฒนาตนเอง และปรับปรุงหองสมุดที่เปนแหลงเรียนรู สงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถใน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร (ICT) ใชอินเตอรเน็ต (Internet) และสื่อสังคม (Social Media) 
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู และเรียนรูรวมกัน มีกิจกรรมที่สงเสริมทักษะความสามารถในการใชเทคโนโลยี สารสนเทศ 
และการสื่อสารของผูเรียน คือ กิจกรรมสงเสริมการอาน และการแสวงหาความรูโดยใชเทคโนโลยี ผูเรียนมี
ภูมิคุมกันใหกับตนเอง รูจักประโยชน และโทษของเทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื่อสาร  
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     ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา และมีความกาวหนาในการ
เรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในดานความรู ความเขาใจ ทักษะ กระบวนการตาง ๆ โดย
โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอยางสม่ำเสมอ และตอเนื่อง กำหนดเปาหมายผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่ผานมา ดำเนินการพัฒนา
ผูเรียนใหผานเกณฑ มีความรู พัฒนาในจุดที่บกพรอง และสงเสริมในเรื่องที่ดีใหสูงยิ่งข้ึน จัดโครงการ/กิจกรรม
เพ่ือสงเสริมศักยภาพ และธรรมชาติผูเรียน มีโครงการยกระดับการเรียนรู โครงการทัศนศึกษาโดยนำผูเรียนทุก
ระดับชั้นไปศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานศึกษา โครงการนิเทศภายใน โดยใชรูปแบบการนิเทศชั้นเรียนในทุก
ระดับชั้น โดยครูผูสอนจะตองกำหนดแผนการจัดการเรียนรู เลือกใชสื่อ และเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการสอนที่
เหมาะสม มีวิธีการประเมินผลการเรียนรูตรงตามตัวชี้วัด มีการกำกับ ติดตาม และประเมินผลเปนระบบ เปน
ระยะอยางตอเนื่อง สงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น มีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร ผูเรียน
สามารถอาน คิดวิเคราะห และเขียนไดตามเกณฑ 
     โรงเรียนจัดกิจกรรมที่สงเสริมศักยภาพของผูเรียนใหมีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจต
คติท่ีดีตองานอาชีพ โดยครูผูสอนจัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถในการทำงานอยางเปนระบบ 
มีการวางแผนการทำงาน ดำเนินงานตามแผนอยางรอบคอบ ตรวจสอบทบทวนการทำงานเปนระยะ ๆ จนงานที่
ดำเนินการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค สงเสริมผูเรียนใหมีเจตคติที่ดี สามารถทำงานอยางมีความสุข และ
ภูมิใจในผลงานของตนเอง ยอมรับในคำวิพากษวิจารณ ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ มุงม่ันพัฒนางานใหเกิดความ
สมบูรณยิ่งขึ้น และรูสึกชื่นชมตอผลสำเร็จของผลงาน ทำงานเปนหมูคณะได มีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริต มี
ความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ ผูเรียนมีความรู ทักษะพื้นฐานในการจัดการ และพรอมที่จะ
ศึกษาตอในระดับชั้นที่สูงข้ึน การทำงานหรืองานอาชีพมีการดำเนินงานโครงการเสริมทักษะอาชีพ 1 โรงเรียน 
1 อาชีพ มีการนำผูเรียนไปทัศนะศึกษาตามแหลงเรียนรู เนื่องดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคไวรัส โค
โรนา 2019 นักเรียนโรงเรียนวัดบอพระอินทรจึงไมสามารถไปรวมกิจกรรมที่หนวยงานอ่ืนๆ จัดขึ้นได เกิดการ
เรียนรูดวยตนเอง เรียนรูอยางตอเนื่อง การทำงาน และการอยูรวมกันในสังคม ดวยการสรางเสริมความสัมพันธ
อันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหา และความขัดแยงตาง ๆ อยางเหมาะสม การปรับตัวใหทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม และสภาพแวดลอม และรูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอตนเอง 
และผูอ่ืน 
    2. คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 
     นอกจากการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียนแลว โรงเรียนยังไดสงเสริม และ
พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียนดวยวิธีการท่ีหลากหลาย เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนสามารถอยูรวมกับผูอื่น
ในสังคมไดอยางมีความสุข โรงเรียนพัฒนาคุณภาพผูเรียนตามอัตลักษณของสถานศึกษา คือ รักสะอาด มารยาทดี 
สามัคคี มีคุณธรรม เอกลักษณของโรงเรียน คือ โรงเรียนสะอาด บรรยากาศนาเรียน และคำขวัญของโรงเรียนคือ 
เรียนเดน สุขภาพดี มีความรับผิดชอบ ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาของ
โรงเรียนวัดบอพระอินทร  
     โรงเรียนดำเนินงาน ใหผูเรียนมีคุณลักษณะ และคานิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
โดยไดจัดโครงการ/กิจกรรม สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จัดกิจกรรมอยางหลากหลาย โครงการ
โรงเรียนคณุธรรม สอบธรรมะ เด็กดีกตัญูแผนดิน วันสำคัญทางศาสนา สูอัตลักษณสถานศึกษา ปลูกฝงคานิยม 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค เนนในเรื่องการเสริมสรางคณุธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา ความมีระเบียบ
วินัย และความรับผิดชอบ ความมีเหตุมีผล ทัศนคติที่ถูกตอง และจิตสำนึกตามที่สถานศึกษากำหนดโดยไมขัด
กับกฎหมาย และวัฒนธรรมอันดีของสังคม มีพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน กิจกรรมสอนธรรมศึกษา สอบนักธรรม 
กิจกรรมมารยาทไทย สมุดบันทึกความดี โรงเรียนสุจริต การสวดมนตประจำสัปดาห รวมพิธีวันสำคัญทางศาสนาที่
วัดบอพระอินทร นำนักเรียนเขาวัดทำบุญทุกวันพระ กิจกรรมหนาเสาธง กิจกรรมนั่งสมาธิ และสวดมนตกอน
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เขาเรียน ความมีระเบียบวินัยเริ่มจากเรื่องงาย ๆ คือ การเขาแถวรับอาหารกลางวัน หรือรับของจากผูใหญ ผูที่
มาถึงกอนไดรับกอน ความมีมารยาท โดยมีการกลาวขอบคณุทุกครั้งที่ไดรับสิ่งของ การกลาวขอโทษที่ตนเองทำ
ผิดทั้งกับเพ่ือน และกับครูหรือผูใหญทานอื่นท่ีเขามาภายในโรงเรียน ผูเรียนไหวทักทายคุณครูทกเชาเปนประจำ
ทุกวัน การเก็บมือในการทำกิจกรรมหนาเสาธง ความรับผิดชอบ จากเรื่องความสะอาด มีการแบงหนาที่กันเพ่ือ
ทำความสะอาดหองเรียน และในโรงเรียนบริเวณตาง ๆ ประเมินผลการทำความสะอาดเปนรายกลุม และบุคคล 
พัฒนาใหผูเรียนมีจิตอาสา ผูเรียนทุกคนปฏิบัติหนาที่ของตนเอง และชวยเหลืองานผูอ่ืนดวยจิตสาธารณะ ผาน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม และประเพณีไทย แตงไทยวันศุกร ปฏิบัติ
กิจกรรมรวมกับเทศบาลตำบลสรางโศก จัดกิจกรรม และการเรียนการสอน ที่มุงสงเสริมคุณลักษณะ และคานิยมที่ดี 
ในรายวิชาหนาที่พลเมืองทุกระดับชั้น สงเสริมใหผูเรียนมีคุณลักษณะ และคานิยมที่ดีผานการทำกิจกรรมรวมกัน
ในหองเรียน และนอกหองเรียนทุกรายวิชา นอกจากนี้ยังมีโครงการสนับสนุนการเรียนรู เชน โครงการสงเสริม
สุขภาพ กีฬา ประชาธิปไตย ตอตานยาเสพติด กิจกรรมการแขงขันกีฬาสีภายใน กิจกรรมออกกำลังกายตอนเชา 
กิจกรรมการรณรงคกำจัดเหาโดยแจกจายอุปกรณใหนักเรียนนำกลับไปดำเนินการที่บาน การบริการ
รักษาพยาบาล กิจกรรมสงเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน กิจกรรมสวมสุขสันต การเฝาระวังสุขภาพผูเรียน 
กิจกรรมการปองกันสิ่งเสพติดในโรงเรียน การปองกันอุบัติเหตุภายในโรงเรียน กิจกรรมฟนสวย ยิ้มใส การ
ใหบริการทางทันตกรรม โดยความรวมมือจากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลสรางโศก กิจกรรมโภชนาการ
อาหารกลางวัน/อาหารเสริมนม กิจกรรมสภานักเรียน สงเสริมประชาธิปไตย การใหความรู กิจกรรมอนุรักษ 
และพัฒนาสิ่งแวดลอม กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ กิจกรรมเพาะชำปลูกตนไม กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน 
กิจกรรมการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการศาสตรพระราชา โครงการสงเสริมการเรียนรู 
และประสบการณงานอาชีพ เรียนรูวิชาชีพ ภูมิปญญาทองถ่ิน เชน การทำอาหารจากผักหวานปา ซึ่งแตละ
โครงการ/กิจกรรมไดกำหนดวัตถุประสงคที่สอดคลองกับคาเปาหมายของสถานศึกษา ดังนั้นเมื่อนักเรียนไดเขา
รวมกิจกรรมตางที่จัดข้ึนตลอดปการศึกษาทำใหนักเรียนเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค และมีอัตลักษตามที่
สถานศึกษากำหนด 
     โรงเรียนวัดบอพระอินทรจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมความภูมิใจในทองถิ่น และความเปน
ไทย สอนใหผูเรียนรูจักอัตลักษณความเปนไทย การใชภาษาไทยอยางถูกตองในทุกระดับชั้น สงเสริมใหผูเรียน
เขารวมกิจกรรมตามประเพณีวัฒนธรรมไทย ไดแก การเวียนเทียนในวันสำคัญทางพุทธศาสนา นำนักเรียนไป
รวมกิจกรรมที่วัดบอพระอินทร ในวันที่ทางวัดจัดกิจกรรม เชน การทอดกฐิน วันพระ สักการะพระอินทรองค
ใหญที่สุดในประเทศไทย ณ วัดบอพระอินทร สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ีคนในชุมชน และที่คนทั่วไปเคารพบูชา มีการจัดการ
เรียนการสอนนาฏศิลปไทยในชั้นเรียน และสนับสนุนใหผูเรียนที่มีความสามารถในการรำไทยไดแสดงออกตาม
งานสำคัญที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น จัดใหมีชุมนุมกลองยาว โดยมีปราชญชาวบานมาฝกสอนใหในทุกวันพุธ เปนการ
สืบสาน และสืบทอดการแสดงกลองยาวของชุมชนบานบอพระอินทร สงเสริมใหผูเรียนสวมใสเครื่องแตงกายดวย
ชุดผาไทยในทุกวันศุกร เพื่อใหผูเรียนมีความภาคภูมิใจ แสดงความชื่นชม อนุรักษ เห็นคุณคา สรางสรรค
ศิลปวัฒนธรรมประเพณ ีและเปนสวนหนึ่งของการเผยแพรประเพณี ภูมิปญญาของทองถิ่น และชาติไทย  
     โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาใหผูเรียนมีการยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตาง 
และหลากหลาย ในการจัดการเรียนรูรายวิชาหนาที่พลเมือง และสอดแทรกในกิจกรรมของทุกรายวิชาทุกระดับชั้น 
โดยสงเสริมใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นของตนอยางสุภาพ ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนดวยความเขาใจ 
เห็นประโยชนจากการแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกัน และกัน มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับเพ่ือน และบุคคลรอบขาง อยู
รวมกันไดดวยความเขาใจที่ถูกตอง มีการสื่อสารอยางสรางสรรค เห็นความงดงามในความแตกตางทางวัฒนธรรม 
ไดแก กิริยามารยาท การแตงกาย ภาษาพูด ภาษาเขียน ศาสนา พิธีกรรม ความคิด ความเชื่อ สามารถแกปญหา 
ชี้ใหเห็นถึง อัตรายจากการแตกความสามัคคี สงเสริมใหผูเรียนไดทำงานรวมกับคนอื่นบนความแตกตางที่
หลากหลาย สรางความสมัครสมานสามัคคีใหเกิดข้ึนใน โรงเรียน ชุมชน และประเทศชาติ เปดโอกาสใหผูเรียน
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ไดทำกิจกรรมรวมกันทั้งในชั้นเรียน และในโรงเรียน นอกจากนี้ยังมีโครงการ และกิจกรรมที่สงเสริมการอยู
รวมกัน ไดแก โครงการวันสำคัญทางศาสนา โครงการสงเสริมประชาธิปไตย กิจกรรมเขาคายลูกเสือ-เนตรนารี 
ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน กิจกรรมกีฬาสี และกิจกรรมชุมนุม สงผลใหผูเรียนยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความ
แตกตาง และหลากหลายระหวางบุคคลในดาน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณ ี
     โรงเรียนสงเสริมผูเรียนใหมีสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม โดยไดดำเนินงาน
สงเสริมผูเรียนดานสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกกำลังกายสม่ำเสมอ โครงการสงเสริมสุขภาพ จัดกิจกรรม
ใหผูเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี มีความกลาแสดงออก สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข ประกอบดวย 
กิจกรรมตรวจสุขภาพกอนเขาโรงเรียน ตรวจวัดอุณหภูมิ และลางมือดวย แอลกอฮอลกอนเขาโรงเรียน เปน
การคัดกรองสุขภาพของผูเรียน เพ่ือปองกันการแพรกระจายของโรคติดตอ หากตรวจพบวามีอาการผิดปกติจะ
ทำการติดตอใหผูปกครองรับกลับเพื่อไปตรวจสุขภาพ และรับการรักษาจนหายจากอาการ กิจกรรมการชั่ง
น้ำหนัก วัดสวนสูง ซึ่งเปนการติดตามภาวะการเจริญเติบโตของผูเรียนเปนประจำทุกเดือน หากพบภาวะที่
ผิดปกติ เชน น้ำหนักสูงหรือต่ำกวาเกณฑจะไดทำการใหคำปรึกษากับผูปกครองเพ่ือหาสาเหตุ และแนวทาง
แกไขรวมกัน งานสงเสริมโภชนาการ โครงการอาหารกลางวัน/อาหารเสริมนม ทำการจัดม้ืออาหารท่ีถูกตอง
ตามหลักโภชนาการ และเหมาะสมกับวัยของผูเรียนโดยใช Thai School Lunch Program ในตอนพักกลางวัน 
และจัดอาหารเสริมที่เปนขนม หรือผลไม และอาหารเสริมนมในชวงบาย มีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
เปนประจำ นอกจากนี้ยังสงเสริมใหผูเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 เขารวมโครงการการศึกษาเพื่อ
ตอตานการใชยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E) และใหเห็นความสำคัญ และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะท่ี
เสี่ยง รวมทั้งการหลีกเลี่ยงความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ ทำใหผูเรียนปลอดภัยจากสภาวะเสี่ยงจากยาเสพติด 
และภัยคุกคามทางเพศ และสามารถเผยแพรความรูสูผูเรียนในระดับชั้นอ่ืน ๆ ได ในฐานะเยาวชนผูผานการ
อบรมตามหลักสูตร D.A.R.E ดานจิตสังคม สงเสริมใหผูเรียนไดทำกิจกรรมที่มีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียน 
โดยจัดใหผูเรียนแตละระดับชั้นมีเขตบริการท่ีรับผิดชอบดูแลเรื่องความสะอาด รวมรณรงคใหผูเรียน และ
ผูปกครองลดละเลิก และเห็นพิษภัยจากยาเสพติด การปองกันภัยจากโรคติดตอ โควิด 2019 การอนุรักษ
สิ่งแวดลอม การใชถุงพลาสติกแบบใชครั้งเดียวแลวทิ้ง รณรงคความปลอดภัยในชีวิต การไมใชความรุนแรง 
สงผลใหผูเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ และสังคมที่ดี และแสดงออกอยางเหมาะสม ในแตละ
ชวงวัยสามารถอยูรวมกับคนอ่ืนอยางมีความสุข เขาใจผูอ่ืน ไมมีความขัดแยงกับผูอ่ืน 
 
   2) ขอมูล หลักฐานเอกสารเชิงประจักษที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
    1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
 
มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ขอมูลเชิงประจักษ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
1) มีความสามารถในการอาน 
การเขียน การสื่อสาร และการคิด
คำนวณ 
 

1. โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรูเพ่ือยกระดับความรูความสามารถ 
และทักษะในการเรียน 
2. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
3. แบบรายงานสรุปผลความสามารถในการอาน คิด วิเคราะห และเขียน  
4. ผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (Reading Test : 
RT) ปการศึกษา 2564 
5. ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) ปการศกึษา 
2564 
6. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ป
การศกึษา 2564 
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มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ขอมูลเชิงประจักษ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
2) มีความสามารถในการ
วิเคราะห และคิดอยางมี
วิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แกปญหา 

1. โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรูเพ่ือยกระดับความรูความสามารถ 
และทักษะในการเรียน 
2. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
3. บันทึกหลังสอน 
4. ผลงานนักเรียน 
5. ภาพกิจกรรม 

3) มีความสามารถในการสราง
นวัตกรรม 

1. โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรูเพ่ือยกระดับความรูความสามารถ 
และทักษะในการเรียน 
2. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
3. ผลงานนักเรียน 
4. ภาพกิจกรรม 

4) มีความสามารถในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสาร 

1. บันทึกการใชบริการหองสมุด 
2. บันทึกการใชหองคอมพิวเตอร 
3. ภาพกิจกรรม 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

1. ปพ. 5 
2. แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุมสาระการเรียนรูระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1-6 ปการศึกษา 2564 

6) มีความรู ทักษะพื้นฐาน และ
เจตคติที่ดีตองานอาชีพ 
 

1. โครงการพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม จิตสำนึกดี มีจิตสาธารณะระดับ
การศกึษาขั้นพ้ืนฐาน  
2. โครงการพัฒนานิสัยรักษสิ่งแวดลอม และทักษะอาชีพ 
3. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
4. ปพ. 5 
5. แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุมสาระการเรียนรูระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1-6 ปการศึกษา 2564 
6. ภาพกิจกรรม 

 
    2. คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 
 
มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ขอมูลเชิงประจักษ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
1) การมีคุณลักษณะ และ
คานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
กำหนด 

1. โครงการสงเสริมคานิยมวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข 
2. โครงการพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม จิตสำนึกดี มีจิตสาธารณะระดับ
การศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 
3. โครงการพัฒนาสุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีสมบูรณ นอมนำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต 
4. โครงการอาหารกลางวัน/อาหารเสริมนม 
5. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
6. ปพ.5 
7. ภาพกิจกรรม 
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มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ขอมูลเชิงประจักษ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
2) ความภูมิใจในทองถิ่น และ
ความเปนไทย 

1. โครงการสงเสริมความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมประเพณีของทองถิ่น รัก
ความเปนไทย 
2. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
3. ภาพกิจกรรม 

3) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกัน
บนความแตกตาง และ
หลากหลาย 

1. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
2. ภาพกิจกรรม 

4) สุขภาวะทางรางกาย และ
ลักษณะจิตสังคม 
 

1. โครงการพัฒนาสุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีสมบูรณ นอมนำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต 
2. โครงการพัฒนานิสัยรักษสิ่งแวดลอม และทักษะอาชีพ 
3. โครงการพัฒนาสุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีสมบูรณ นอมนำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต 
4. โครงการอาหารกลางวัน/อาหารเสริมนม 
5. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
6. แบบบันทึกการแปรงฟน 
7. แบบบันทึกการตรวจสุขภาพ 
8. ภาพกิจกรรม 

 
  1.3 จุดเดน จุดท่ีควรพฒันา และขอเสนอแนะเพื่อยกระดับใหสูงขึ้น 
   1) จุดเดน  
    1. ผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คณุภาพของผูเรียน อยูในระดับดีเลิศ  
    2. ผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณสูงกวา
เปาหมายท่ีสถานศึกษากำหนด  
    3. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกวาเปาหมายที่สถานศึกษา
กำหนด  
    4. ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น โดยใชเหตุผลประกอบการตัดสนิใจ และแกปญหาได 
    5. ผูเรียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 
    6. ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง 
และสังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทำงาน  
    7. ผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีพรอมที่จะศึกษาตอในระดับชั้นที่สูงขึ้น 
และการทำงานหรืองานอาชีพ  
    8. ผูเรียนมีคณุลักษณะ และคานิยมท่ีด ีสูงกวาเปาหมายที่สถานศกึษากำหนด  
    9. ผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของความเปนไทย มีสวนรวมในการอนุรักษ
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาไทย  
    10. ผูเรียนสามารถอยูรวมกันบนความแตกตาง และหลากหลาย  
    11. ผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกาย และจิตสาธารณะตามเปาหมายท่ีสถานศึกษากำหนด 
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    12.ผูเรียนมีผลการทดสอบทางการศกึษา ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทย วิชา
คณิตศาสตร และรวม 4 วิชา มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศ สำหรับวิชาภาษาไทยมีเฉลี่ยสูงกวารอยละ 
50  
    13. ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของ ผูเรียนระดับชาติ (National Test: NT) มี
คาเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศทุกดาน 
    14. ผูเรียนมีความสามารถ และทักษะในการอาน การเขียน มีวินัย มีความรับผิดชอบ 
ซื่อสัตยสุจริต กตัญู เอื้อเฟอเผื่อแผ ไมเห็นแกตัว มีความประหยัดอดออม มีสุขนิสัยที่ดี สุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตท่ีดี มีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา รักการทำงาน สามารถทำงานรวมกับ
ผูอื่นได 
   2) จุดท่ีควรพัฒนา 
    1. ความสามารถในการคดิวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแกปญหายังตองมีการพัฒนาเพ่ิมขึ้นอีก  
    2. การจัดกิจกรรมที่มุงเนนยกระดับผลสัมฤทธิ์ มีความตอเนื่อง จริงจัง แตผลยังไมเปนที่นา
พอใจ  
    3. การยกระดับผลสัมฤทธิ์แตละกลุมสาระประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่ง นักเรียนสวนใหญ
ยังตองไดรับการพัฒนาตอไป  
    4. ผลการทดสอบระดับชาติของนักเรียนมีแนวโนมเปลี่ยนแปลง ไมคงท่ี และไมผานเกณฑ
ในบางกลุมสาระการเรียนรู จึงตองมุงเนนพัฒนาตอไป  
    5. จัดกิจกรรมดานการอาน การเขียน คำนวณใหกับนักเรียนเรียนรวม การเชื่อมโยงองค
ความรูนักเรียนยังทำไมคอยได  
    6. เปรียบเทียบความกาวหนา และการพัฒนาของนักเรียนเปนรายบุคคล การอานออก
เสียงภาษาอังกฤษ การอานจับใจความภาษาไทย ความสามารถในการสรางนวัตกรรม ความสามารถในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ยังตองมีการพัฒนาเพิ่มขึ้น 
    7. จากสถานการณการแพรระบาดของโรค โควิด 19 สงผลใหนักเรียนระดับชั้น ป.1-2 
เรียนไดไมเต็มท่ี ผลการทดสอบดานการอาน เขียน ลดลงและไมผานการประเมิน 
   3) ขอเสนอแนะเพื่อยกระดับใหสูงขึ้น 
    1. โครงการจัดการศึกษาอยางเสมอภาค และทั่วถึงระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    2. โครงการสงเสริมคานิยมวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
    3. โครงการสงเสริมความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมประเพณีของทองถิ่น รักความเปนไทย 
    4. โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรูเพ่ือยกระดับความรูความสามารถ และทักษะในการ
เรียน 
    5. โครงการอาหารกลางวัน/อาหารเสริมนม 
    6. โครงการพัฒนาสุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีสมบูรณ นอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการดำรงชีวิต 
    7. โครงการพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม จิตสำนึกดี มีจิตสาธารณะระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
    8. โครงการพัฒนานิสัยรักษสิ่งแวดลอม และทักษะอาชีพ 
    9. โครงการแขงขันทางวิชาการ 
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  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร และการจัดการ 
  2.1 ระดับคุณภาพ อยูในระดับดีเลิศ 
 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา คาเปาหมาย 
คาเฉลี่ย/ผลการ

ประเมิน 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหาร และการจัดการ  4.59/ดีเลิศ 
 2.1 มีเปาหมายวิสัยทัศน และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ดีเลิศ 4.60/ 

ดีเลิศ 
 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศกึษา ดีเลิศ 4.55/ 

ดีเลิศ 
 2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุมเปาหมาย 

ดีเลิศ 4.53/ 
ดีเลิศ 

 2.4 พัฒนาคร ูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 4.62/ 
ดีเลิศ 

 2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ และสังคมที่เอ้ือตอการจัดการ
เรียนรูอยางมีคุณภาพ 

ดีเลิศ 4.64/ 
ดีเลิศ 

 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ 
และการจัดการเรียนรู 

ดีเลิศ 4.58/ 
ดีเลิศ 

 
  2.2 วิธีการพัฒนา ขอมูล หลักฐานเอกสารเชิงประจักษที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
   1) วิธีการพัฒนา 
    โรงเรียนวัดบอพระอินทรมีการกำหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจไวอยางชัดเจน มี
ความสอดคลองกับนโยบาย และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ สอดคลองกับ
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จุดเนนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และของสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 1 สอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการของชุมชน บริบท และสภาพของ
โรงเรียน โดยนำขอมูลจากระบบสารสนเทศมาใชในการวิเคราะหสภาพปญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผานมา 
เปนขอมูลฐาน เพ่ือกำหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ ใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เปนแนวทาง
ในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ป และแผนปฏิบัติการประจำปการศึกษา 2564 กำหนด
มาตรฐานการศึกษา และคาเปาหมาย สรางคานิยม นักเรียนดี ครูดี โรงเรียนดี เปนที่ศรัทธาของชุมชน โดยการ
มีสวนรวมของผูเกี่ยวของทุกฝาย ท้ังผูบริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน คณะครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ชุมชน และผูปกครอง มีสวนรวมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และรวมกันรับผิดชอบตอการ
จัดการศึกษา ดำเนินงานพัฒนางานวิชาการที่เนนคุณภาพของผูเรียน ทุกกลุมเปาหมาย ดำเนินการอยางเปน
รูปธรรม และนำไปปฏิบัติไดจริง ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
    โรงเรียนวัดบอพระอินทร มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดำเนินการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง จัดทำกลยุทธระดับโรงเรียนโดยใช 4 ประเด็นกลยุทธ 
คือ ประเด็นกลยุทธที่ 1) พัฒนาผูเรียน 2) พัฒนาครู 3) พัฒนาโรงเรียน และระบบการบริหารจัดการ และ4) 
สรางภาคีเครือขาย และชุมชน มีการจัดทำระบบขอมูลสารสนเทศ และใชสารสนเทศในการบริหารการจัดการ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา นำขอมูลท่ีไดมาใชในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4 ป วางแผน
พัฒนาบุคลากร และคุณภาพการจัดการศึกษา โดยกำหนดเปนมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทำกลยุทธ
ระดับแผนงาน (โครงการ) สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค กำหนดวัตถุประสงคแตละโครงการที่
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สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนด 
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำโครงการจากแผนไปปฏิบัติ มี
การกำกับติดตาม และประเมินผล และปรับปรุงการดำเนินงานโครงการอยางตอเนื่อง จัดทำรายงานผลการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษาโดยการมีสวนรวมของผูเก่ียวของทุกฝายอยางเปนระบบ เปนรูปธรรม ผูบริหารมี
ความเปนผูนำ บริหารการจัดการคุณภาพของสถานศึกษาบรรลุตามเปาหมายที่กำหนดในแผนปฏิบัติการ แบง
การบริหารงานออกเปน 4 ฝาย คืองานวิชาการ งานบริหารทั่วไป งานบริหารบุคคล และงานบริหารงบประมาณ 
ระดมทรัพยากรทางการศึกษาโดยหลายฝายมีสวนรวม ใชทรัพยากรทางการศึกษาอยางคุมคาทั้งทรัพยากร
บุคคล และงบประมาณ การบริหารการจัดการงานการเงิน และงบประมาณเปนระบบ โปรงใสตรวจสอบได จาก
กระบวนการบริหาร และการจัดการของสถานศึกษาที่มีคุณภาพทำใหสถานศึกษาไดรับความไววางใจ และเปนท่ี
ชื่นชมจากหนวยงาน และผูปกครองนักเรียน มีนักเรียนเพ่ิมขึ้น มีระบบการบริหารการจัดการศึกษาดวยวงจร
คุณภาพ (PDCA) ใชรูปแบบการบริหารงาน BOPRAIN Model บนพ้ืนฐานหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง 
เนนการกระจายอำนาจ และมีการจัดการอยางเปนระบบ มีประสิทธิภาพ โดยมีความรวมมือของทุกฝาย ไดแก 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูปกครอง ชุมชน มีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดม
ทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา รับทราบ และรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา มีการนำผลการจัด
การศกึษามาใชในการปรับปรุง พัฒนางานอยางตอเนื่อง และสามารถเปนแบบอยางได 
    โรงเรียนวัดบอพระอินทรดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุมเปาหมาย โดยจัดการเรียนการสอนระดับขั้นพ้ืนฐานตามหลักสูตรสถานศึกษา 
พุทธศักราช 2564 มีหลักสูตรสถานศึกษาที่เปนปจจุบัน มีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตรของ
สถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561) เพ่ือใหคณะครูใชเปนกรอบใน
การจัดการเรียนการสอน พัฒนาผูเรียน สงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย ดำเนินการพัฒนา
วิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนทุกกลุมเปาหมายอยางรอบดาน เชื่อมโยงกับชีวิตจริง มุงเนนใหผูเรียนเปนคนดี มี
ปญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพได โดยมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึง
ประสงค มีความรูความสามารถในการสื่อสาร การคิดแกปญหา ใชเทคโนโลยี มีทักษะชีวิต มีสุขภาพกาย 
สุขภาพจิตที่ดี รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย อนุรักษวัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย สิ่งแวดลอม มีจิตมุงทำ
ประโยชนสิ่งที่ดีงาม และอยูรวมกับสังคมอยางมีความสุข สงเสริมใหครูจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสำคัญ โดยการดำเนินงาน/กิจกรรมอยางหลากหลาย ไดแก 1) ปรับปรุงหลักสูตร และแผนการ
จัดการเรียนรูใหตอบสนองตอสถานการณที่ไมปกติ และเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 2) ปรับปรุงเครื่องมือวัดผล 
ประเมินผล 3) ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียน 4) การจัดการเรียนการสอนท่ีเนน
กระบวนการทางวิทยาศาสตร STEM education 5) การจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษ 
6) การจัดการเรียนการสอนที่เนนทักษะการอานออกเขียนได 7) จัดกิจกรรมคิดเลขเร็ว คิดเลขเปน และ8) การ
จัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนมีสวนรวม (Active Learning) มีระบบการนิเทศภายในที่เปนแบบกัลยาณมิตร มีการ
นิเทศภายในอยางหลากหลาย แลวนำผลการนิเทศมาเปนขอมูลพัฒนาบุคลากร พัฒนากระบวนการเรียนการ
สอน การวัดผลประเมินผล รวมทั้งสรางขวัญกำลังใจเพ่ือกระตุนใหเกิดแรงขับเคลื่อนในการบริหารการจัด
การศึกษา ทุกฝายมีสวนรวม มุงพัฒนาผูเรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา ใหทุกคนในสถานศึกษายึดหลัก 
PDCA โดยมีสวนรวมในการวางแผน การปฏิบัติงาน ติดตามตรวจสอบ และประเมินปรับปรุงงานของตนเอง
อยางตอเนื่อง 
    โรงเรียนวัดบอพระอินทรมีการ พัฒนาครู และบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
ตามมาตรฐานตำแหนง โดยมีครูจบคุณวุฒิปริญญาโท 1 คน และกำลังศึกษาในระดับปริญญาโท 1 คน ในป
การศึกษา 2564 ครู และบุคลากรทางการศึกษาเขารับการอบรมพัฒนาตนเอง ในวิชาชีพ รอยละ 100 
โดยเปนการพัฒนาในรูปแบบ Online เปนสวนใหญ แลวนำความรูมาปรับใชในการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
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พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามหลักสูตรกำหนด สงผลตอความกาวหนาทางวิชาชีพ มีการจัดทำโครงการพัฒนา
ครู และบุคลากรทางการศึกษา และโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ มีการพัฒนาครู และบุคลากรใหมีความ
เชี่ยวชาญทางดานวิชาชีพ ตามความตองการของครู และสถานศึกษา ตาม ID plan และจัดใหมีชุมชนการ
เรียนรูทางวิชาชีพ พัฒนาครู และบุคลากรทุกคนใหมีความรูความสามารถ มีทักษะ มีคุณธรรม จริยธรรมเปน
แบบอยางท่ีดี ดวยการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทำใหครูมีความสามารถในการกำหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียน 
สามารถจัดประสบการณการเรียนรู และบริหารการจัดการการเรียนการสอนรวมกัน สงเสริมสนับสนุนพัฒนาครู 
และบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญตรงตามความตองการ และขับเคลื่อนกิจกรรมชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 
(PLC) เพ่ือพัฒนางาน และสนับสนุนใหครูไดพัฒนาตนเองจากการอบรม Online ในสถานการณฉุกเฉิน 
    โรงเรียนจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ และสังคมที่เอื้อตอการเรียนรูอยางมีคุณภาพ มี
สภาพแวดลอมภายในโรงเรียน และภายในหองเรียนที่สะอาด ปลอดภัย และเอ้ือตอการจัดการเรียนรูที่เหมาะสม 
ตามเอกลักษณของโรงเรียน คือ โรงเรียนสะอาด บรรยากาศนาเรียน ภายในโรงเรียน บรรยากาศเงียบสงบ ไม
วุนวาย มีภูมิทัศนที่สวยงาม ตนไมไดรับการดูแลอยางดี มีสวนหยอมหนาอาคารตาง ๆ มีแหลงเรียนรูที่หลากหลาย 
จัดใหมีหองคอมพิวเตอรเพื่อการสืบคนขอมูล มีการปรับปรุงหองสมุดเพ่ือการเรียนรู มีหองเรียนคุณธรรม มีหอง
เก็บสื่อ มีหองประกันคุณภาพ มีสวนเศรษฐกิจพอเพียงใชในการศึกษาเรียนรู มีปายนิเทศติดตามอาคารตาง ๆ มี
พื้นท่ีในการทำกิจกรรม มีลานกิจกรรม และเวทีที่ใชในการทำกิจกรรมรวมกันของผูเรียน มีลานเอนกประสงคใช
ในการทำกิจกรรมยามเชา มีสนามฟุตบอล และมีการปรับปรุงสนามเด็กเลน ใชในการออกกำลังกาย มีอาคาร
เอนกประสงคใชเปนโรงอาหาร หรือหองประชุมได ในโรงเรียนมีความปลอดภัย โดยจัดสรางรั้ว และประตูเพ่ือ
ปองกันอันตรายจากบุคคลภายนอก จัดสถานที่ในการรับสงนักเรียนเพ่ือใหเกิดความปลอดภัย แตงตั้งเวรรักษา
สถานศึกษา ปรับปรุงทอระบายน้ำบริเวณหนาโรงเรียน จัดใหมีระบบน้ำดื่มน้ำใชที่สะอาด มีระบบเสียงตาม
สายในการจัดกิจกรรม ใหผูเรียนไดกลาแสดงออก ติดตั้งระบบอินเทอรเน็ตครอบคลุมบริเวณโรงเรียน ภายใน
หองเรียน มีความเปนระเบียบเรียบรอย อากาศถายเทสะดวก มีพัดลมเพ่ือระบายอากาศ จัดสื่อ และปายนิเทศ
เพ่ือเสริมสรางความรูแกผูเรียน มีสิ่งอำนวยความสะดวก ทุกหองเรียนเปนหองเรียนอัจฉริยะ มีโทรทัศน LED 
ขนาด 32 นิ้ว เพ่ือการเรียนรูทั้งโรงเรียน มีเครื่องพิมพสำหรับพิมพใบงาน มีอินเทอรเน็ตไรสาย (WIFI) ระบบ 
DLTV DLIT จัดหาโทรทัศน LED ขนาด 65 นิ้วเพ่ือใชในการจัดกิจกรรมการอบรมของโรงเรียน 
    โรงเรียนวัดบอพระอินทรมีการ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการ และการจัดการเรียนรู ซึ่งผูบริหารมีความรู มีทักษะทางดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การนำขอมูล
สารสนเทศมาใชในการบริหารงานตามโครงสรางการบริหารสถานศกึษา สนับสนุนคร ูและบุคลากรใหไดรับการ
พัฒนาดานการใชนวัตกรรม และเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง และกำกับ ติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรที่
ไดรับมอบหมายใหปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันอยูเสมอ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการ
บริหารการจัดการ และการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน พัฒนาบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
พัฒนาหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรที่เอ้ือตอการจัดการเรียนการสอน จัดหาคอมพิวเตอร วัสดุอุปกรณ โสตทัศน
ศึกษา สื่อดิจิตอล และซอฟตแวร ท่ีสงเสริการจัดการเรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรู พัฒนาระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ต กระจายสัญญาณอินเทอรเน็ตครอบคลุมทั่วถึง ทั้งบริเวณโรงเรียนเพ่ือการสนับสนุนการบริหารการ
จัดการ และการจัดการเรียนรู มีการจัดทำระบบการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศตามโครงสรางการบริหาร และ
เผยแพรขอมูลดานการจัดการเรียนการสอน มีการจัดระบบขอมูลสารสนเทศ ในแตละกลุมบริหารงานอยางเปน
ระบบ ไดแก โปรแกรมบริหารการจัดการผลการเรียน (SchoolMIS) โปรแกรม Smart Area ระบบแนะนำสำรับ
อาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ (Thai School Lunch) ระบบจัดเก็บขอมูลนักเรียนรายบุคคล 
(DMC) โปรแกรมนำเขากำลังพล (ยาเสพติด) ระบบ e-MES ระบบรายงานการอานการเขียน ระบบบริหารการ
จัดการคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา (QAMS) ระบบ NT ACCESS การรายงานขอมูลทางการเงิน (e-
budget) ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ (e-GP) จัดหาโปรแกรมระบบพัสดุโรงเรียน โรงเรียนวัดบอพระอินทร 
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รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปการศึกษา 2564 โรงเรียนวดับอพระอินทร 

จดโดเมนเว็บไซตโรงเรียน http://www.watboprain.ac.th/ นอกจากนี้ มีการนำเทคโนโลยี Google Drive 
มาใชในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอน ใชแอพพลิเคชั่น Line ในการติดตอสื่อสารระหวาง
ผูปกครอง ครู และโรงเรียน สงผลใหผูบริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ครู บุคลากร ผูปกครอง 
ผูเรียน และประชาชนท่ัวไปสามารถเขาถึงระบบสารสนเทศของโรงเรียน ติดตอประสานงาน และอำนวยความ
สะดวกไดมากขึ้น 
 
   2) ขอมูล หลักฐานเอกสารเชิงประจักษที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 
มาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา หลักฐานเอกสารเชิงประจักษท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

1) มีเปาหมายวิสัยทัศน และ
พันธกิจที่สถานศึกษากำหนด
ชัดเจน 
 

1. แผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา 4 ป 2564-2567 
2. แผนปฏิบัติการประจำป พุทธศักราช 2564 
3. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
4. รายงานประเมินตนเอง (SAR) 
5. บันทึกการประชุม 
6. เปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจของโรงเรียน 

2) มีระบบบริหารการจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 

1. แผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา 4 ป 2564-2567 
2. แผนปฏิบัติการประจำป พุทธศักราช 2567 
3. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
4. รายงานประเมินตนเอง (SAR) 
6. นวัตกรรมการบริหารการจัดการศึกษา BOPRAIN MODEL 
7.  โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ และนิเทศติดตาม 
8.  รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
9. ภาพกิจกรรม 

3) ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่
เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุมเปาหมาย 

1. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดบอพระอินทร พ.ศ. 2564 
2. แผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา 4 ป 2564-2567 
3. แผนปฏิบัติการประจำป พุทธศักราช 2564 
4. รายงานประเมินตนเอง (SAR) 
5. โครงการจัดการศึกษาอยางเสมอภาค และทั่วถึงระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
6. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
7. แผนการจัดการเรียนรู 
8. รางวัล/เกียรติบัตร 
9. งานวิจัยในชั้นเรียน 
10. ภาพถายกิจกรรม 

4) พัฒนาครู และบุคลากรใหมี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 

1. แผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา 4 ป 2564-2567 
2. แผนปฏิบัติการประจำป พุทธศักราช 2564 
3. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
4. รายงานประเมินตนเอง (SAR) 
5. ID Plan ของคร ูและบุคลากรที่เขารับการพัฒนา 
6. รายงานการอบรมสัมมนาของครู และบุคลากรทางการศึกษา 
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รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปการศึกษา 2564 โรงเรียนวดับอพระอินทร 

มาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา หลักฐานเอกสารเชิงประจักษท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
7. ขอมูลการสรางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 
8. โครงการพัฒนาคร ูและบุคลากรทางการศึกษา 
9. โครงการสงเสริมการทำวิจัย และการปฏิบัติงานที่ดี 
10. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
11. รางวัล/เกียรติบัตร 
12. งานวิจัยในชั้นเรียน 
13. หนังสือราชการจากหนวยงานตาง ๆ  
14. ภาพถายกิจกรรม 

5) จัดสภาพแวดลอมทาง
กายภาพ และสังคมที่เอื้อตอการ
จัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
 

1. แผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา 4 ป 2564-2567 
2. แผนปฏิบัติการประจำป พุทธศักราช 2564 
3. รายงานประเมินตนเอง (SAR) 
4. คำสั่งครูเวรประจำวัน/ เวรรักษาการณประจำวันหยุด 
5. โครงการพัฒนา ครุภัณฑ อาคารสถานที่ 
6. โครงการสถานศึกษาปลอดภัย 
7. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
8. สภาพแวดลอม และภูมิทัศนของโรงเรียน 
9. ภาพถายกิจกรรม 

6) จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารการจัดการ และการจัดการ
เรียนรู 
 

1. แผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา 4 ป 2564-2567 
2. แผนปฏิบัติการประจำป พุทธศักราช 2564 
3. รายงานประเมินตนเอง (SAR) 
4. โครงการคาสาธารณูปโภค 
5. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
6. ทะเบียนการใชหองคอมพิวเตอร 
7. ระบบสารสนเทศของโรงเรียนท่ีสนับสนุนการบริหารการจัดการ และ
การจัดการเรียนรู 
8. ขอมูลสารสนเทศ 
 - website http://watboprain.ac.th  - Line 
9. เครือขายอินเทอรเน็ต 
10. ภาพถายกิจกรรม 

 
  2.3 จุดเดน จุดท่ีควรพฒันา และขอเสนอแนะเพื่อยกระดับใหสูงขึ้น 
   1) จุดเดน  
    1. ผลการประเมินมาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหาร และการจัดการ อยูในระดับดีเลิศ  
    2. มีเปาหมายวิสัยทัศน และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคลองกับบริบทของ
สถานศึกษา ความตองการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศกึษาแหงชาติ เปนไปไดในการปฏิบัติ  
    3. มีระบบบริหารจัดการคณุภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพสงผลตอคุณภาพ 
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา โดยความรวมมือของผูเก่ียวของทุกฝาย 
    4. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตาม หลักสูตรสถานศึกษา และ
ทุกกลุมเปาหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง  
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    5. พัฒนาครู และบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตาม ความตองการของครู 
และสถานศึกษา  
    6. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ และสังคมที่เอ้ือตอการจัดการ เรียนรูอยางมีคุณภาพ 
และมีความปลอดภัย  
    7. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร จัดการ และการจัดการเรียนรูที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศกึษา  
   2) จุดท่ีควรพัฒนา 
    1. ควรสนับสนุน สงเสริมผูเรียนในการแขงขันทักษะทางวิชาการทั้งภายใน และภายนอก
โรงเรียนอยางตอเนื่อง 
    2. ควรจัดกิจกรรมที่มุงยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแตละกลุมสาระการเรียนรูให
พัฒนาอยางตอเนื่อง 
    3. กระบวนการนิเทศ กำกับติดตาม ยังขาดความตอเนื่อง และเชื่อมโยงกับการจัดการ
เรียนรูของผูเรียน 
    4. ควรพัฒนาศักยภาพคร ูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนที่มุงเนน
ใหนักเรียนเรียนรูสูการปฏิบัติจริง และยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุมสาระการเรียนรูใหสูงข้ึน 
    5. การพัฒนาศักยภาพครูสูครูมืออาชีพแบบ PLC เนนการมีสวนรวมของผูที่มีสวนเก่ียวของ
ที่จะพัฒนาบุคลากรในดานวิชาการ และวิชาชีพ โดยยึดการพัฒนาตนเองเพ่ือใหมีวิทยฐานะที่สูงข้ึน และนิเทศ
กำกับติดตามการใชกระบวนการ PLC ในหองเรียน 
    6. ควรสงเสริมใหโรงเรียนพิจารณานำเทคโนโลยีการเชื่อมตอ การสื่อสาร (Connectivity) 
และเทคโนโลยีเกิดใหม (Emerging Teachnology) เชน QR Code AR มาปรับใช เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารการจัดการ และการ 
    7. พัฒนาแหลงเรียนรูหรือปรับสภาพแวดลอมทางกายภาพทั้งภายใน และภายนอก

สถานศึกษาใหมีความสะดวกในการศกึษาคนควาจากแหลงเรียนรูตามศกัยภาพของผูเรียนรูไดตลอดเวลา 

   3) ขอเสนอแนะเพื่อยกระดับใหสูงขึ้น 
    1. โครงการสถานศึกษาปลอดภัย 
    2. โครงการคาสาธรณูปโภค 
    3. โครงการพัฒนาครภุัณฑ อาคารสถานที่ 
    4. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ และนิเทศติดตาม 
    5. โครงการประสานเครือขายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 
  3.1 ระดับคุณภาพ อยูในระดับดีเลิศ 
 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา คาเปาหมาย 
คาเฉลี่ย/ผลการ

ประเมิน 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ  4.58/ดีเลิศ 
 3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคดิ และปฏิบัติจริง และสามารถ
นำไปประยุกตใชในชีวิตได 

ดีเลิศ 4.49/ 
ดีเลิศ 

 3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการ
เรียนรู  

ดีเลิศ 4.53/ 
ดีเลิศ 
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มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา คาเปาหมาย 
คาเฉลี่ย/ผลการ

ประเมิน 
 3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  ดีเลิศ 4.67/ 

ดีเลิศ 
 3.4  ตรวจสอบ และประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนำผลมา
พัฒนาผูเรียน 

ดีเลิศ 4.62/ 
ดีเลิศ 

 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู และใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนา 
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

ดีเลิศ 4.58/ 
ดีเลิศ 

  3.2 วิธีการพัฒนา ขอมูล หลักฐานเอกสารเชิงประจักษที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
   1) วิธีการพัฒนา 
    ครูจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตใชใน
ชีวิตได โดยครูจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ เนนใหผู เรียนไดเรียนรูโดยผานกระบวนการคิด 
และปฏิบัติจริง ใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของผูเรียน และสามารถนำไปประยุกตใชใน
การดำเนินชีวิตได มีแผนการจัดการเรียนรูท่ีมีคุณภาพ ชวยพัฒนาผูเรียนใหไดรับทักษะโดยตรงตามหลักสูตร
สถานศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู และตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา จัดรูปแบบ
การจัดการเรียนรูเฉพาะสำหรับผูที่มีความจำเปน และตองการความชวยเหลือพิเศษ จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนมีความหลากหลาย ดวยกระบวนการ Active Learning โดยการจัดการเรียนการสอนดวยโครงงาน 
กิจกรรมสะเต็มศึกษา ทำใหผูเรียนมีความรูความสามารถ คิดวิเคราะหไดอยางมีเหตุผล มีทักษะการแสดงออกใน
การแสดงความคิดเห็น รูจักกระบวนการทำงานเปนกลุม และไดลงมือปฏิบัติจริง สามารถสรุปองคความรู และ
นําเสนอผลงานได สอดแทรกหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการจัดการเรียนรู ที่มีเงื่อนไข ความรูคู
เคียงคุณธรรม มาจัดการเรียนการสอนเพ่ือปลูกฝงใหนักเรียนมีคุณธรรม สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม 
โดยจัดทำโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค และคานิยม 12 ประการ จัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู กิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตรในโรงเรียน และสวนเศรษฐกิจพอเพียง  
    ครูใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู โดยครูจัดทำ จัดหา 
และใชสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหนักเรียนมีความรูความเขาใจในการ
เรียนรู สรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย ครูผูสอนใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ใชระบบอินเทอรเนตเปนสื่อในการสืบคนหาขอมูลในการจัดการเรียนการสอน สงเสริมใหผูเรียนใชเทคโนโลยีใน
การสืบคนขอมูลในการเรียนรู ผูเรียนไดรับความรูที่ทันโลกทันเหตุการณ นำผูเรียนไปศึกษาแหลงเรียนรูท่ีเอื้อ
ตอการเรียนรู ภายในสถานศึกษา เชน หองสมุด หองคอมพิวเตอร อีกทั้งเชิญวิทยากรจากภายนอกมาใหความรู
เปนภูมิปญญาทองถิ่น ใชแหลงเรียนรูในทองถิ่นเพ่ือสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน ผูเรียนไดรับความรูจาก
ประสบการณตรงสามารถนำไปประยุกตใชเพ่ือตอยอดในการประกอบอาชีพในชีวติจริงได 
    ครูผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยมีการศึกษาวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล 
นำปญหาของผูเรียนมาชวยเหลือแกไข ดวยความเต็มใจจริงใจ ครูรูจักผูเรียนทุกคน ดำเนินโครงการระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนอยางเขมแข็ง เพ่ือแกไขปญหา ใหคำแนะนำ คำปรึกษาแกผูเรียนในเรื่องการเรียน และ
คุณภาพชีวิต ครูมีความเมตตาอยางเทาเทียมกัน ทำตัวใหเปนท่ีไววางใจ ใหความรัก เอาใจใส ตั้งใจอบรมสั่ง
สอนใหผูเรียนเปนคนดี อยางเต็มความรูความสามารถ มีปฏิสัมพันธเชิงบวกแกผูเรียน ใหศิษยรักครู ครูรักศิษย 
ครูมีการพูดจาชมเชย สรางปฏิสัมพันธเชิงบวกกับผูเรียน ชื่นชมผูเรียนที่กลาแสดงออก ตอบคำถามไดถูกตอง 
ปลูกฝงความรักความสามัคคีใหกับผูเรียน ใหมีความรักตอกัน ชวยเหลือเก้ือกูลกัน เพ่ือใหเปนพื้นฐานในการ
นำไปดำเนินชีวิตที่ดีงามสามารถอยูในสังคม และอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  
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    ครูตรวจสอบ และประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนำผลมาพัฒนาผูเรียน โดยครูผูสอน
ใชแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ มีการบันทึกหลังสอน นำผลการสอนมาปรับปรุงแกไข และทำ
วิจัยในชั้นเรียนปการศึกษาละ 2 เรื่อง เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน มีการตรวจสอบ วัดผล ประเมินผล
ผูเรียน และประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู อยางเปนระบบ เหมาะสม และตอเนื่อง ตามหลักสูตรสถานศึกษาที่
กำหนด  ใชเครื่องมือวัด และประเมินผลท่ีเหมาะสม และมีมาตรฐาน เชน แบบฝก แบบทดสอบ แบบประเมิน
การอาน การเขียน มีการประเมินหนวยการเรียนรู ตามสภาพจริง เหมาะสมกับเปาหมายในการจัดการเรียนรู 
และสามารถใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพ่ือนําไปใชในการพัฒนาการเรียนรู วัดประเมินผลทุกปลายภาคเรียน  
   มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู และใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนา และปรับปรุงการจัดการเรียนรู
โดยครูผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน ผูเรียนมีปฏิสัมพันธระหวางกัน มีการ
พัฒนาทักษะทางสังคม เกิดองคความรูใหม และเรียนรูความคิดเห็นของผูอื่น จัดการเรียนรูแบบเนนผูเรียนเปน
สำคัญ สงเสริมใหเกิดการพัฒนาประสบการณ การเรียนรูของผูเรียนหลาย ๆ ดานไปพรอมกันได ผูมีสวนเกี่ยว 
ของรวมกันแลกเปลี่ยนความรู และประสบการณ  รวมท้ังใหขอมูลปอนกลับเพ่ือนำไปใชในการปรับปรุง และ
พัฒนาการจัดการเรียนรู มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตลอดระยะเวลาที่
ดำเนินการ พูดคุยหาความถูกตองเหมาะสม นำผลการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูกันมายอนคิดนำกลับไปพัฒนาการ
เรียนรูของผูเรียน มุงเนนใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวม มีการรายงานผลการเรียนรูของผูเรียนใหผูปกครอง
รับทราบขอมูลอยางตอเนื่อง ทำงานรวมกันอยางมีความสุข มีการนิเทศชั้นเรียนแบบศึกษาชั้นเรียน (Lesson 
Study) มีชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) และการทบทวนสะทอนผลหลังการปฏิบัติงาน (AAR) นำผลไป
ปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงข้ึน นำผลการ
ประเมินกลับมาพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรูของผูเรียน มีการรายงานผลการเรียนรูของผูเรียนให
ผูปกครองรับทราบอยางตอเนื่อง เพ่ือยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้น 
 

   2) ขอมูล หลักฐานเอกสารเชิงประจักษที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 

ประเด็นการพิจารณา ขอมูลเชิงประจักษที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
1. การจัดการเรียนรูผาน
กระบวนการคิด และปฏิบัติจริง 
และสามารถนำไปประยุกตใชใน
การดำเนินชีวิต 

1 โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรูเพ่ือยกระดับความรู
ความสามารถ และทักษะในการเรียน 
2 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ และนิเทศติดตาม 
3. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
4. แผนการจัดการเรียนรู 
5. บันทึกหลังสอน 
6. ผลงานนักเรียน 
7. งานวิจัยในชั้นเรียน 
8. ภาพกิจกรรม 

2. ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการ
เรียนรู 

1. โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรูเพ่ือยกระดับความรู
ความสามารถ และทักษะในการเรียน 
2. โครงการทัศนศึกษา 
3. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
4. บันทึกการใชหองปฏิบัติการ 
5. ภาพกิจกรรม 

3. มีการบริหารการจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก 

1. โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรูเพ่ือยกระดับความรู
ความสามารถ และทักษะในการเรียน 
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ประเด็นการพิจารณา ขอมูลเชิงประจักษที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
2. โครงการจัดการศึกษาอยางเสมอภาค และทั่วถึงระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
3. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ และนิเทศติดตาม 
4. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
5. ภาพกิจกรรม 

4. ตรวจสอบ และประเมิน
ผูเรียนอยางเปนระบบ และนำผล
มาพัฒนาผูเรียน 

1. โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรูเพ่ือยกระดับความรู
ความสามารถ และทักษะในการเรียน 
2. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
3. ระเบียบการวัดผล และประเมินผล 
4. กิจกรรมวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5. กิจกรรมกระบวนการ PLC 
6. บันทึกการสอนซอมเสริม 
7. ผลงานนักเรียน 
8. ภาพกิจกรรม 

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู และ
ใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนา 
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

1. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ และนิเทศติดตาม 
2. โครงการประสานเครือขายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
4. กิจกรรมกระบวนการ PLC 
5. บันทึกการนิเทศการสอน 
6. บันทึกการประชุม 
7. ภาพกิจกรรม 

 
  3.3 จุดเดน จุดท่ีควรพฒันา และขอเสนอแนะเพื่อยกระดับใหสูงขึ้น 
   1) จุดเดน  
    1. ผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 
อยูในระดับดีเลิศ  
    2. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิด และปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมไดจริง และสามารถนำไปประยุกตใชใน
ชีวิตได 
    3. ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรู รวมท้ังภูมิปญญาทองถิ่นที่เอื้อตอการเรียนรู  
    4. ตรวจสอบ และประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ มีข้ันตอน โดยใชเครื่องมือ และวิธีการวัด 
และประเมินผลที่เหมาะสมกับเปาหมายในการจัดการเรียนรู ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียน และนำผลมาพัฒนา
ผูเรียน  
    5. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักท่ีจะเรียนรู และเรียนรูรวมกันอยางมี
ความสุข  
    6. มีชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพระหวางครูเพ่ือพัฒนา และปรับปรุงการจัดการเรียนรู 
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   2) จุดท่ีควรพัฒนา 
    1. ครูควรพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องในการใชเทคโนโลย ีและสรางนวัตกรรมเพ่ือการเรียน
การสอน 
    2. ครูควรมีการสื่อสารกับผูมีสวนเกี่ยวของ เพิ่มมากขึ้นเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู และใหขอมูล
สะทอนกลับเพ่ือพัฒนา และปรับปรุงการจัดการเรียนรู 
    3. ครูควรตอยอดในการนำความรูที่ไดรับจากการพัฒนาตนเองมาใชในการพัฒนาการเรียน
การสอนเพิ่มขึ้น 
    4. การจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือยกระดับคุณภาพของนักเรียน นักเรียนมีการประเมิน
ตนเองในการเรียนรู แตก็ยังขาดการติดตาม ชวยเหลือดานการเรียนรูของนักเรียนเปนรายบุคคลท่ีเขมขน 
    5. การออกแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะบุคคลยังไมตรงเปาหมายเทาที่ควร 
   3) ขอเสนอแนะเพื่อยกระดับใหสูงขึ้น 
    1. โครงการพัฒนาคร ูและบุคลากรทางการศึกษา 
    2. โครงการสงเสริมการทำวิจัย และการปฏิบัติงานที่ดี 
    3. โครงการประสานเครือขายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 3. สรุปผล แนวทางการพฒันา และความตองการชวยเหลือ 
  3.1 สรุปผล 
   ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเปนขอมูลสารสนเทศท่ีจะตองนำไปวิเคราะห สังเคราะห
เพ่ือสรุปนำไปสูการเชื่อมโยง หรือสะทอนภาพความสำเร็จ กับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และนำไปใชในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลจากการดำเนินงาน สามารถสรุปเปนจุดเดน จุดควรพัฒนาของแตละ
มาตรฐาน พรอมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคต และความตองการชวยเหลือ เพ่ือใหไดมาตรฐานที่สูงข้ึน ดังนี ้
   1) จุดเดน 
    ระดับปฐมวัย 
    1.1 ดานคุณภาพเด็ก 
     1. ผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก อยูในระดับดีเลิศ 
     2. เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ และสังคม สูงกวาเปาหมายที่
สถานศึกษากำหนด  
     3. เด็กปฐมวัยมีความพรอมในการศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน 
    1.2 ดานกระบวนการบริหาร และการจัดการ 
     1. ผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร และการจัดการ อยูในระดับดีเลิศ  
     2. มีการประเมิน และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ใหสอดคลองกับหลักสูตร
การศกึษาปฐมวัย และบริบทของทองถ่ิน  
     3. จัดครูใหเพียงพอ และเหมาะสมกับชั้นเรียน  
     4. มีการสงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณที่สงผลตอคุณภาพ
เด็กเปนรายบุคคล ตรงความตองการของคร ูและสถานศึกษา  
     5. จัดสภาพแวดลอมอยางปลอดภัย และมีสื่อเพื่อการเรียนรูอยางเพียงพอ และ
หลากหลาย  
     6. ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรูเพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา  
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     7. มีระบบบริหารจัดการคณุภาพของสถานศึกษา การชี้แนะระหวางการปฏิบัติงานที่
สงผล ตอคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา บูรณาการการปฏิบัติงาน และเปดโอกาสใหผูเก่ียวของทุกฝายมี
สวนรวม 
    1.3 ดานการจัดประสบการณที่เนนเด็กปฐมวัยเปนสำคัญ 
     1. ผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ อยูใน
ระดับดีเลิศ  
     2. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม 
และสติปญญาอยางสมดุล เต็มศักยภาพ โดยความรวมมือของพอแม และครอบครัว ชุมชน และผูเก่ียวของ  
     3. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลน และปฏิบัติกิจกรรม เรียนรูลงมือ
ทำ และสรางองคความรูดวยตนเองอยางมีความสุข  
     4. จัดบรรยากาศ และสภาพแวดลอมในหองเรียนที่เอ้ือตอการเรียนรูโดยเด็กมีสวน
รวม ใชสื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  
     5. ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงดวยวิธีการที่หลากหลาย โดยผูปกครอง 
และผูเก่ียวของมสีวนรวม นำผลการประเมินที่ไดไปปรับปรุงการจัดประสบการณ และพัฒนาเด็ก 
 
    ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    1.1 ดานคุณภาพของผูเรียน 
     1. ผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน อยูในระดับดีเลิศ  
     2. ผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณสูง
กวาเปาหมายที่สถานศึกษากำหนด  
     3. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกวาเปาหมายที่
สถานศึกษากำหนด  
     4. ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแกปญหาได 
     5. ผูเรียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 
     6. ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพ่ือพัฒนา
ตนเอง และสังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทำงาน  
     7. ผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีพรอมที่จะศึกษาตอในระดับชั้นที่
สูงข้ึน และการทำงานหรืองานอาชีพ  
     8. ผูเรียนมีคุณลักษณะ และคานิยมที่ดี สูงกวาเปาหมายที่สถานศึกษากำหนด  
     9. ผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของความเปนไทย มีสวนรวมในการ
อนุรักษวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาไทย  
     10. ผูเรียนสามารถอยูรวมกันบนความแตกตาง และหลากหลาย  
     11. ผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกาย และจิตสาธารณะตามเปาหมายที่สถานศึกษา
กำหนด 
     12.ผูเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) วิชา
ภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร และรวม 4 วิชา มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศ สำหรับวิชาภาษาไทยมีเฉลี่ยสูง
กวารอยละ 50  
     13. ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของ ผูเรียนระดับชาติ (National Test: NT) 
มีคาเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศทุกดาน 



53 

รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปการศึกษา 2564 โรงเรียนวดับอพระอินทร 

     14. ผูเรียนมีความสามารถ และทักษะในการอาน การเขียน มีวินัย มีความรับผิดชอบ 
ซื่อสัตยสุจริต กตัญู เอื้อเฟอเผื่อแผ ไมเห็นแกตัว มีความประหยัดอดออม มีสุขนิสัยท่ีดี สุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา รักการทำงาน สามารถทำงานรวมกับ
ผูอื่นได 
    1.2 ดานกระบวนการบริหาร และการจัดการ 
     1. ผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร และการจัดการ อยูในระดับดีเลิศ  
     2. มีเปาหมายวิสัยทัศน และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคลองกับ
บริบทของสถานศึกษา ความตองการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแหงชาติ เปนไปไดในการปฏิบัติ  
     3. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพสงผลตอ
คุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความรวมมือของผูเก่ียวของทุกฝาย 
     4. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตาม หลักสูตรสถานศกึษา 
และทุกกลุมเปาหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง  
     5. พัฒนาครู และบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตาม ความตองการ
ของคร ูและสถานศึกษา  
     6. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ และสังคมที่เอ้ือตอการจัดการ เรียนรูอยางมี
คุณภาพ และมีความปลอดภัย  
     7. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร จัดการ และการจัดการ
เรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
    1.3 ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 
     1. ผลการประเมินมาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สำคัญ อยูในระดับดีเลิศ  
     2. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิด และปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู 
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมไดจริง และสามารถนำไป
ประยุกตใชในชีวิตได 
     3. ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรู รวมทั้งภูมิปญญาทองถิ่นท่ีเอื้อตอ
การเรียนรู  
     4. ตรวจสอบ และประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ มีขั้นตอน โดยใชเครื่องมือ และ
วิธีการวัด และประเมินผลที่เหมาะสมกับเปาหมายในการจัดการเรียนรู ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียน และนำผล
มาพัฒนาผูเรียน  
     5. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักท่ีจะเรียนรู และเรียนรูรวมกันอยางมี
ความสุข  
     6. มีชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพระหวางครูเพ่ือพัฒนา และปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู 
   2) จุดท่ีควรพัฒนา 
    ระดับปฐมวัย 
    2.1 ดานคุณภาพเด็ก 
     1. ควรเนนในเรื่องการควบคุมอาหาร และการออกกำลังกาย ปลูกฝงในเรื่องสุขนิสัยที่ดี 
การเลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน เนื่องจากเด็กปฐมวัยสวนหนึ่งมีน้ำหนักเกินมาตรฐาน  
     2. ควรสงเสริมผูเรียนใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
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     3. เด็กปฐมวัยบางคนยังขาดทักษะในการแกปญหา บางคนขาดความมั่นใจ และการ
กลาแสดงออก บางคนขาดความมีวินัย ความรับผิดชอบ 
    2.2 ดานกระบวนการบริหาร และการจัดการ 
     1. จากภาวการณระบาดของโรคโควิด 19 ทำใหเกิดขอจำกัดหลายอยางข้ึน เชน 
งบประมาณ และบุคลากร 
     2. พัฒนาครูใหมีทักษะในศตรวรรษที่ 21  
     3.  ควรสงเสริมครูใหมีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึน 
     4. ควรสงเสริมใหครูมีทักษะในการทำวิจัยแบบเขมขน 
    2.3 ดานการจัดประสบการณท่ีเนนเด็กปฐมวัยเปนสำคัญ 
     1. ครูควรใชกระบวนการวิจัยมาการจัดการเรียนรูอยางเปนรูปธรรม และตอเนื่อง 
     2. ครูควรพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องในการใชเทคโนโลยี ทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ และสรางนวัตกรรมเพ่ือการเรียนการสอน 
     3. ครูควรเพ่ิมเติมกิจกรรมสรางเสริมวินัยเชิงบวก สรางเครือขาย PLC กับครูปฐมวัย
โรงเรียนอ่ืน  
     4. ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ Active Learning และใชภูมิปญญาทองถิ่นเขา
มาสอดแทรกในการจัดการเรียนรูเพ่ิมขึ้น 
     5. ครูควรจัดกิจกรรมใหความรูกับผูปกครองเก่ียวกับการการจัดการศึกษาปฐมวัย
เพ่ิมขึ้น 
    ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    2.1 ดานคุณภาพของผูเรียน 
     1. ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแกปญหายังตองมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นอีก  
     2. การจัดกิจกรรมท่ีมุงเนนยกระดับผลสัมฤทธิ์ มีความตอเนื่อง จริงจัง แตผลยังไม
เปนที่นาพอใจ  
     3. การยกระดับผลสัมฤทธิ์แตละกลุมสาระประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่ง นักเรียน
สวนใหญยังตองไดรับการพัฒนาตอไป  
     4. ผลการทดสอบระดับชาติของนักเรียนมีแนวโนมเปลี่ยนแปลง ไมคงที่ และไมผาน
เกณฑในบางกลุมสาระการเรียนรู จึงตองมุงเนนพัฒนาตอไป  
     5. จัดกิจกรรมดานการอาน การเขียน คำนวณใหกับนักเรียนเรียนรวม การเชื่อมโยง
องคความรูนักเรียนยังทำไมคอยได  
     6. เปรียบเทียบความกาวหนา และการพัฒนาของนักเรียนเปนรายบุคคล การอาน
ออกเสียงภาษาอังกฤษ การอานจับใจความภาษาไทย ความสามารถในการสรางนวัตกรรม ความสามารถในการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ยังตองมีการพัฒนาเพ่ิมข้ึน 
     7. จากสถานการณการแพรระบาดของโรค โควิด 19 สงผลใหนักเรียนระดับชั้น ป.
1-2 เรียนไดไมเต็มที่ ผลการทดสอบดานการอาน เขียน ลดลงและไมผานการประเมิน 
    2.2 ดานกระบวนการบริหาร และการจัดการ 
     1. ควรสนับสนุน สงเสริมผูเรียนในการแขงขันทักษะทางวิชาการทั้งภายใน และ
ภายนอกโรงเรียนอยางตอเนื่อง 
     2. ควรจัดกิจกรรมที่มุงยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแตละกลุมสาระการ
เรียนรูใหพัฒนาอยางตอเนื่อง 
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     3. กระบวนการนิเทศ กำกับติดตาม ยังขาดความตอเนื่อง และเชื่อมโยงกับการ
จัดการเรียนรูของผูเรียน 
     4. ควรพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนที่
มุงเนนใหนักเรียนเรียนรูสูการปฏิบัติจริง และยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุมสาระการเรียนรูใหสูงข้ึน 
     5. การพัฒนาศักยภาพครูสูครูมืออาชีพแบบ PLC เนนการมีสวนรวมของผูท่ีมีสวน
เก่ียวของที่จะพัฒนาบุคลากรในดานวิชาการ และวิชาชีพ โดยยึดการพัฒนาตนเองเพ่ือใหมีวิทยฐานะที่สูงข้ึน 
และนิเทศกำกับติดตามการใชกระบวนการ PLC ในหองเรียน 
     6. ควรสงเสริมให โรงเรียนพิจารณานำเทคโนโลยีการเชื่ อมตอ การสื่อสาร 
(Connectivity) และเทคโนโลยีเกิดใหม (Emerging) เชน QR Code AR มาปรับใช เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารการจัดการ และการ 
     7. พัฒนาแหลงเรียนรูหรือปรับสภาพแวดลอมทางกายภาพท้ังภายใน และภายนอก
สถานศึกษาใหมีความสะดวกในการศกึษาคนควาจากแหลงเรียนรูตามศกัยภาพของผูเรียนรูไดตลอดเวลา 
    2.3 ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 
     1. ครูควรพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องในการใชเทคโนโลยี และสรางนวัตกรรมเพ่ือ
การเรียนการสอน 
     2. ครูควรมีการสื่อสารกับผูมีสวนเกี่ยวของ เพ่ิมมากขึ้นเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู และ
ใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนา และปรับปรุงการจัดการเรียนรู 
     3. ครูควรตอยอดในการนำความรูที่ ไดรับจากการพัฒนาตนเองมาใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึน 
     4. การจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือยกระดับคุณภาพของนักเรียน นักเรียนมีการประเมิน
ตนเองในการเรียนรู แตก็ยังขาดการติดตาม ชวยเหลือดานการเรียนรูของนักเรียนเปนรายบุคคลท่ีเขมขน 
     5. การออกแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะบุคคลยังไมตรงเปาหมายเทาที่ควร 
  3.2 แนวทางการพัฒนา 
   1) โครงการจัดการศกึษาอยางเสมอภาค และทั่วถึงระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   2) โครงการสงเสริมคานิยมวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
   3) โครงการสงเสริมความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมประเพณีของทองถิ่น รักความเปนไทย 
   4) โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรูเพ่ือยกระดับความรูความสามารถ และทักษะในการเรียน  
   5) โครงการทัศนศึกษา 
   6) โครงการอาหารกลางวัน/อาหารเสริมนม 
   7) โครงการพัฒนาสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่สมบูรณ นอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในการดำรงชีวิต  
   8) โครงการพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม จิตสำนึกดี มีจิตสาธารณะระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
   9) โครงการพัฒนานิสัยรักษสิ่งแวดลอม และทักษะอาชีพ  
   10) โครงการแขงขันทางวิชาการ  
   11) โครงการสงเสริมพัฒนาการ 4 ดาน ปฐมวัย 
   12) โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย 
   13) โครงการเปดโลกปฐมวัย 
   14) โครงการพัฒนาคร ูและบุคลากรทางการศึกษา 
   15) โครงการสงเสริมการทำวิจัย และการปฏิบัติงานที่ดี 
   16) โครงการสถานศึกษาปลอดภัย 
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   17) โครงการคาสาธารณูปโภค 
   18) โครงการพัฒนา ครุภัณฑ อาคารสถานที่ 
   19) โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ และนิเทศติดตาม 
   20) โครงการประสานเครือขายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  3.3 ความตองการการชวยเหลือ 
   1) การพัฒนาครูผูสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สอดคลองกับการพัฒนาผูเรียนในศตวรรษ
ที่ 21 
   2) การสรางขอสอบที่สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูตามแนวทางของการประเมิน O-NET 
และ PISA 
   3) การจัดสรรครูผูสอนใหตรงตามวิชาเอกที่โรงเรียนมีความตอง และจำเปน 
   4) ขอรับการสนับสนุนวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ ใหคำปรึกษาในดานเทคนิคการจัดกิจกรรมการ
เรียน การสอน การวัด และประเมินผลผูเรียนดวยเทคนิคที่หลากหลาย เทคนิคการสอน ทักษะการคิดเชื่อมโยง 
เพ่ือพัฒนาผูเรียนไดเติมเต็มตามศักยภาพ 
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สวนที่ 3 
ภาคผนวก 

 1. คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปการศึกษา 2564 
 2. ประกาศโรงเรียนวัดบอพระอินทร เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 3. ประกาศโรงเรียนวัดบอพระอินทร เรื่อง กำหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศกึษาขั้น
พ้ืนฐาน และระดับปฐมวัย เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปการศึกษา 2564 
 4. การดำเนินงานตามมาตรฐานโรงเรียนวัดบอพระอินทร ปการศึกษา 2564 
 5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปการศกึษา 2564 
 6 รายงานผลการประเมินความสามารถดานการอานออกของผูเรียน (Reading Test : RT) ชั้น 
ประถมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2564 
 7. รายงานผลการประเมินความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้น 
ประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2564 
 8. รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
ปการศึกษา 2564 
 9. ผลการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ/เปนแบบอยาง 
 10. ภาพถายกิจกรรม 
 11. บันทึกการพิจารณาใหความเห็นชอบเอกสาร รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปการศึกษา 
2564 โรงเรียนวัดบอพระอินทร 
  

 



58 

รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปการศึกษา 2564 โรงเรียนวดับอพระอินทร 

 
 
 

คำสั่งโรงเรียนวัดบอพระอินทร 
ที ่  16   / 2565 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปการศึกษา 2564 
****************************** 

  ดวย โรงเรียนวัดบอพระอินทร สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ไดกำหนด
จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปการศึกษา 2564 ขึ้นในวันที่ 28-29 เมษายน 2565 เพ่ือใหการ
ดำเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย และมีประสิทธิภาพ จึงแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ดังตอไปนี้ 
 
 1. นายยุทธกิจ ถาวรเกษตร ผูอำนวยการโรงเรียนวัดบอพระอินทร ประธานกรรมการ 
 2. นายสำเนาว อภิพงษ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน กรรมการ 
 3.  นางสาววรรณภา เงินพุม ครู ค.ศ.3 กรรมการ 
 4. นางขนิษฐา การะเกตุ ครู ค.ศ.2 กรรมการ 
 5.  นางอรอุมา นอกกลาง ครู ค.ศ.1 กรรมการ 
 6. นางสาวกนกวรรณ แทนทอง ครู ค.ศ.1 กรรมการ 
 7. นางสาวดารารัตน สุภาวหา ครูผูชวย กรรมการ 
 8. นางขวัญชนก กระฐินเทศ พ่ีเลี้ยงเด็กปฐมวัย กรรมการ 
 9. นางสาวอุมาพร สุขอราม ธุรการโรงเรียน กรรมการ 
 10.นางสาววรรณศิริ ดวงประเทศ คร ูค.ศ.1 กรรมการ และเลขานุการ 
 
  มีหนาที่ ดำเนินการจัดประชุมวางแผนรวบรวมขอมูลการประกันคุณภาพภายใน และจัดทำรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ปการศึกษา 2563 ใหเรียบรอย แลวนำสงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 
ภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เปนลำดับตอไป 
 
   สั่ง ณ วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2565 
 
 
 

(นายยุทธกิจ ถาวรเกษตร) 
      ผูอำนวยการโรงเรียนวัดบอพระอินทร 
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การดำเนินงานตามมาตรฐานโรงเรียนวัดบอพระอินทร ปการศึกษา 2564 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา การประเมิน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 84.01 
ประเด็นที่ 1 มีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของ

ตนเองได  
ดีขึ้นไป 
87.33 

1 มีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองได  

100.00 

2 เด็กมีน้ำหนัก สวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน  68.00 
3 เคลื่อนไหวรางกายคลองแคลว ทรงตัวไดดี 88.00 
4 ใชมือ และตาประสานสัมพันธไดดี 76.00 
5 ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยสวนตน และปฏิบัติจนเปนนิสัย  92.00 
6 ปฏิบัติตนตามขอตกลงเก่ียวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงตอโรค 

สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดลอม และสถานการณที่เสี่ยงอันตราย 
100.00 

ประเด็นที่ 2 มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได  ดีขึ้นไป 
90.22 

1 มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได  100.00 
2 เด็กราเริงแจมใส แสดงอารมณความรูสึกไดเหมาะสม รูจักยับยั้งชั่งใจ อดทนใน

การรอคอย 
96.00 

3 ยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงานของตนเองและผูอื่น 100.00 
4 มีจิตสำนึกและคานิยมท่ีดี 96.00 
5 มีความมั่นใจ กลาพูด กลาแสดงออก 68.00 
6 ชวยเหลือแบงปน 68.00 
7 เคารพสิทธิ รูหนาที่รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น 84.00 
8 ซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมตามที่สถานศึกษากำหนด 100.00 
9 ชื่นชม และมีความสุขกับ ศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 100.00 

ประเด็นที่ 3 มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเอง และเปนสมาชิกที่ดีของสังคม ดีข้ึนไป 
89.60 

1 มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเอง และเปนสมาชิกที่ดีของสังคม 100.00 
2 เด็กชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน 92.00 
3 มีวินัยในตนเอง 84.00 
4 ประหยัด และพอเพียง 100.00 
5 มีสวนรวมดูแลรักษาสิ่งแวดลอมใน และนอกหองเรียน 88.00 
6 มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เชน การไหว การยิ้มทักทาย 92.00 
7 มีสัมมาคารวะกับผูใหญ 72.00 
8 ยอมรับหรือเคารพความแตกตาง ระหวางบุคคล เชน ความคิด พฤติกรรม 

พ้ืนฐาน ครอบครวั เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เปนตน 
68.00 

9 เลน และทำงานรวมกับผูอ่ืนได 100.00 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา การประเมิน 
10 แกไขขอขัดแยง โดยปราศจากการใชความรุนแรง 100.00 

ประเด็นที่ 4 มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหา
ความรูได  

ดีขึ้นไป 
68.89 

1 มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหา
ความรูได  

100.00 

2 เด็กสนทนาโตตอบ และเลาเรื่องใหผูอ่ืนเขาใจ 72.00 
3 ตั้งคำถามในสิ่งท่ีตนเองสนใจหรือ สงสัย และพยายามคนหาคำตอบ 44.00 
4 อานนิทาน และเลาเรื่องที่ตนเองอานไดเหมาะสมกับวัย 56.00 
5 มีความสามารถในการคดิรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณติศาสตร และ

วิทยาศาสตร  
44.00 

6 การคิดแกปญหา และสามารถตัดสินใจในเรื่องงายๆ ได 48.00 
7 สรางสรรคผลงานตามความคิด และจินตนาการ เชน งานศิลปะ การ

เคลื่อนไหวทาทาง การเลนอิสระ 
88.00 

8 ใชสื่อเทคโนโลยี เชน แวนขยาย แมเหล็ก กลองดิจิตอล เปนตน เปนเครื่องมือ
ในการเรียนรูและแสวงหาความรูได 

68.00 

9 มีความพรอมในการศึกษาระดับสูงขึ้น 100.00 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร และการจัดการ 4.65 
ประเด็นที่ 1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน  4.56 

1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น  4.67 
2 สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุน และสอดคลองกับหลักสูตร

การศกึษาปฐมวัย  
4.67 

3 สถานศึกษาออกแบบการจัดประสบการณที่เตรียมความพรอมอยางเปนองค
รวม และเหมาะสมตามวัยระดับ เนนการเรียนรูผานการเลน และการลงมือ
ปฏิบัต ิ

4.67 

4  ตอบสนองความตองการ และความแตกตางของเด็กปกติ และกลุมเปาหมาย
เฉพาะ 

4.40 

5 สอดคลองกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชน และทองถิ่น 4.40 
ประเด็นที่ 2 จัดครใูหเพียงพอกับชั้นเรียน  4.87 

1 จัดครใูหเพียงพอกับชั้นเรียน  4.87 
2 โรงเรียนจัดครูเหมาะสมกับการเรียนการสอน หรือจัดครูจบการศกึษาปฐมวัย 

หรือผานการอบรมการศึกษาปฐมวัยอยางพอเพียงกับชั้นเรียน 
4.87 

ประเด็นที่ 3 สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ  4.61 
1 สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ  4.67 
2 พัฒนาครู และบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการวิเคราะห และออกแบบ

หลักสูตรสถานศึกษา มีทักษะในการจัดประสบการณ และการประเมิน
พัฒนาการเด็ก 

4.67 

3 ใชประสบการณสำคญัในการออกแบบการจัดกิจกรรม 4.40 
4 มีการสังเกต และประเมินพัฒนาการเด็กเปนรายบุคคล 4.67 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา การประเมิน 
5 มีปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็ก และครอบครัว 4.67 

ประเด็นที่ 4 จัดสภาพแวดลอม และสื่อเพ่ือการเรียนรู อยางปลอดภัย และพอเพียง  4.70 
1 จัดสภาพแวดลอม และสื่อเพ่ือการเรียนรู อยางปลอดภัย และพอเพียง  4.53 
2 สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมภายในและภายนอกหองเรียนท่ีคำนึงถึงความ

ปลอดภัย 
4.80 

3 สงเสริมใหเกิดการเรียนรูเปนรายบุคคล และกลุม เลนแบบรวมมือรวมใจ 4.67 
4 มีมุมประสบการณหลากหลาย มีสื่อการเรียนรู เชน ของเลน หนังสือนิทาน สื่อ

จากธรรมชาติ สื่อสำหรับเด็กมุด ลอด ปนปาย สื่อเทคโนโลยี สื่อเพ่ือการสืบ
เสาะหาความรู 

4.80 

ประเด็นที่ 5 ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรูเพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ  

4.60 

1 ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรูเพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ  

4.67 

2 สถานศึกษาอำนวยความสะดวก และใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ 
และอุปกรณ เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ และพัฒนาคร ู

4.53 

ประเด็นที่ 6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม  4.56 
1 มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปดโอกาสใหผูเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวม  4.67 
2 สถานศึกษากำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษาที่สอดคลองกับ

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และอัตลักษณที่สถานศึกษากำหนด 
4.67 

3 จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐาน ที่
สถานศึกษากำหนด 

4.67 

4 ดำเนินการตามแผน 4.40 
5 มีการประเมินผล และตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  4.67 
6 ติดตามผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานผลการประเมินตนเองประจำป 4.67 
7 นำผลการประเมินไปปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผูปกครอง 

และผูเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวม 
4.33 

8 จัดสงรายงานผลการประเมินตนเอง ใหหนวยงานตนสังกัด 4.67 
9 ไดรับการยอมรับจากชุมชน และหนวยงานที่เก่ียวของ 4.27 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสำคัญ 4.60 
ประเด็นที่ 1 จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุล เต็มศักยภาพ  4.60 

1 จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุล เต็มศักยภาพ  4.67 
2 จัดทำแผนการจัดประสบการณจากการวิเคราะหมาตรฐานคุณลักษณะที่พึง

ประสงคในหลักสูตรสถานศึกษา 
4.67 

3 ครูวิเคราะหขอมูลเด็กเปนรายบุคคล 4.67 
4 มีกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกดาน ทั้งดานรางกาย ดานอารมณ 

จิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา ไมมุงเนนการพัฒนาดานใดดานหนึ่งเพียง
ดานเดียว 

4.67 

5 โดยความรวมมือของพอแม และครอบครัว ชุมชน และผูเก่ียวของ และเปน 4.33 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา การประเมิน 
แบบอยางที่ดี 

ประเด็นที่ 2 สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลน และปฏิบัติอยางมีความสุข  4.62 
1 สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลน และปฏิบัติอยางมีความสุข  4.67 
2 ครูจัดประสบการณที่เชื่อมโยงกับประสบการณเดิม 4.53 
3 ใหเด็กมีโอกาสเลือกทำกิจกรรมอยางอิสระ ตามความตองการ ความสนใจ 

ความสามารถ ตอบสนองตอวิธีการเรียนรูของเด็กเปนรายบุคคลหลากหลาย
รูปแบบ จากแหลงเรียนรูที่หลากหลายเด็กไดเลือกเลน เรียนรู ลงมือ กระทำ 
และสรางองคความรูดวยตนเอง    

4.67 

ประเด็นที่ 3 จัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรูใชสื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  4.59 
1 จัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรูใชสื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  4.67 
2 ครูจัดหองเรียนใหสะอาด อากาศถายเท ปลอดภัย 4.67 
3  มีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก พ้ืนที่ สำหรับมุมประสบการณ และการจัดกิจกรรม 4.67 
4 เด็กมีสวนรวมในการจัดสภาพแวดลอมในหองเรียน เชน ปายนิเทศ การดูแล

ตนไม เปนตน 
4.67 

5 ครูใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชวงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการ
เรียนรูของเด็ก เชน กลองดิจิตอล คอมพิวเตอรสำหรับการเรียนรูกลุมยอย สื่อ
ของเลนที่กระตุนใหคิด และหาคำตอบ เปนตน 

4.27 

ประเด็นที่ 4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัด ประสบการณ และพัฒนาการเด็ก  

4.57 

1 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัด ประสบการณ และพัฒนาการเด็ก  

4.67 

2 ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรม และกิจวัตรประจำวันดวยเครื่องมือ 
และวิธีการที่หลากหลาย ไมใชแบบทดสอบ 

4.67 

3 วิเคราะหผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผูปกครอง และผูเก่ียวของมีสวน
รวม 

4.53 

4 นำผลการประเมินที่ไดไปพัฒนาคุณภาพเด็ก และแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัด
ประสบการณที่มีประสิทธิภาพ 

4.40 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา การประเมิน 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก 90.21 
ประเด็นที่ 1  มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ดีข้ึนไป 

84.71 
1 มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 84.71 
2 ผูเรียนมีทักษะในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณตามเกณฑที่

สถานศึกษากำหนดในแตละระดับชั้น 
84.71 

ประเด็นที่ 2  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแกปญหา 

ดีขึ้นไป 
82.06 

1 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแกปญหา 

83.53 

2 ผูเรียนมีความสามารถในการคดิจำแนกแยกแยะ  81.18 
3 ใครครวญไตรตรอง พิจารณาอยางรอบคอบใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ 82.35 
4  มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แกปญหาอยางมีเหตุผล 81.18 

ประเด็นที่ 3  มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ดีข้ึนไป 
91.76 

1 มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม มีการนำไปใช และเผยแพร  100.00 
2 ผูเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูไดทั้งดวยตัวเอง 88.24 
3 การทำงานเปนทีม 100.00 
4 เชื่อมโยงองคความรู และประสบการณมาใชในการสรางสรรคสิ่งใหม ๆ อาจเปน

แนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต 
78.82 

ประเด็นที่ 4  ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดีขึ้นไป 
96.47 

1 ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 100.00 
2 ผูเรียนมีความสามารถในใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพ่ือการพัฒนา

ตนเอง และสังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทำงาน 
96.47 

3 อยางสรางสรรค และมีคุณธรรม 92.94 
ประเด็นที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศกึษา ดีขึ้นไป 

91.37 
1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 96.47 
2 ผูเรียนบรรลุ และมีความกาวหนาในการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐาน

เดิมในดานความรู ความเขาใจ ทักษะ กระบวนการตาง ๆ 
96.47 

3 มีความกาวหนาในผลการทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบอื่น ๆ 81.18 
ประเด็นที่ 6 มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ ดีขึ้นไป 

94.90 
1 มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 95.29 
2 ผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ 94.12 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา การประเมิน 
3 เจตคติที่ดีพรอมที่จะศึกษาตอในระดับชั้นท่ีสูงข้ึนการทำงานหรืองานอาชีพ 95.29 

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 97.92 
ประเด็นที่ 1  มีคุณลักษณะ และคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ดีขึ้นไป 

94.71 
1 มีคุณลักษณะ และคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 97.65 
2 ผูเรียนมีพฤติกรรมเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา 97.65 
3  มีคานิยม และจิตสำนึกตามที่สถานศึกษากำหนด โดยไมขัดกับกฎหมาย และ

วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
91.76 

4 เปนแบบอยางได 91.76 
ประเด็นที่ 2  มีความภูมิใจในทองถ่ิน และความเปนไทย ดีขึ้นไป 

98.43 
1 มีความภูมิใจในทองถ่ิน และความเปนไทย 100.00 
2 ผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของความเปนไทย 95.29 
3 มีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรม และประเพณีไทย รวมท้ังภูมิปญญาไทย 100.00 

ประเด็นที่ 3  ยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตาง และหลากหลาย ดีขึ้นไป 
100.00 

1 ยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตาง และหลากหลาย 100.00 
2 ผูเรียนยอมรับ และอยูรวมกันบนความแตกตางระหวางบุคคลในดาน เพศ วัย เชื้อ

ชาติ ศาสนาภาษา วัฒนธรรม ประเพณี 
100.00 

ประเด็นที่ 4  มีสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม ดีข้ึนไป 
98.53 

1 มีสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 100.00 
2 ผูเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ สังคม 100.00 
3 แสดงออกอยางเหมาะสมในแตละชวงวัย 95.29 
4 สามารถอยูรวมกับคนอ่ืนอยางมีความสุข เขาใจผูอื่น ไมมีความขัดแยงกับผูอ่ืน 98.82 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร และการจัดการ 4.59 
ประเด็นที่ 1 มีเปาหมายวิสัยทัศน และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  4.60 

1 สถานศึกษากำหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจไวอยางชัดเจน 4.67 
2 สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ความตองการของชุมชน ทองถ่ิน 4.67 
3 สอดคลองกับวัตถุประสงคของแผนการศึกษาแหงชาติ นโยบายของรัฐบาล และของ

ตนสังกัด 
4.67 

4 ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม 4.40 
ประเด็นที่ 2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศกึษา  4.55 

1 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศกึษา ชัดเจน 4.67 
2 สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอยางเปนระบบทั้งในสวน

การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การนำแผนไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศกึษา มีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรุงพัฒนางาน 

4.40 

3 อยางตอเนื่อง 4.40 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา การประเมิน 
4  มีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 4.67 
5 มีระบบการนิเทศภายใน การนำขอมูลมาใชในการพัฒนาบุคลากร 4.67 
6 ผูที่เก่ียวของทุกฝายมีสวนรวมการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และรวมรับผิดชอบ

ตอผลการจัดการศึกษา 
4.53 

7 เปนแบบอยางได 4.53 
ประเด็นที่ 3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศกึษา 

และทุกกลุมเปาหมาย  
4.53 

1 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศกึษา 
และทุกกลุมเปาหมาย  

4.67 

2 สถานศึกษาบริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการ ทั้งดานการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรม
เสริมหลักสูตรที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน 

4.67 

3 เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย 4.40 
4 จัดการเรียนการสอนของกลุมที่เรียนแบบควบรวมหรือกลุมที่เรียนรวมดวย 4.67 
5 เปนแบบอยางได 4.27 

ประเด็นที่ 4 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศกึษาใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  4.62 
1 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ตามความ

ตองการของครู และสถานศึกษา 
4.67 

2 สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 4.60 
3 จัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพมาใชในการพัฒนางาน และการเรียนรูของผูเรียน 4.60 

ประเด็นที่ 5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ และสังคมที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรู  4.64 
1 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ และสังคมที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรู  4.67 
2 สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพทั้งภายใน และภายนอกหองเรียน และ

สภาพแวดลอมทางสังคม ที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
4.60 

3 มีความปลอดภัย 4.67 
ประเด็นที่ 6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริการจัดการ และการจัดการเรียนรู 4.58 

1 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริการจัดการ และการจัดการเรียนรู 4.67 
2 สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนา และการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

ใชในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู  
4.67 

3 เหมาะสมกับสภาพของสถานศกึษา 4.40 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 4.58 
ประเด็นที่ 1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคดิ และการปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตใช

ใน ชีวิตประจำวันได  
4.49 

1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคดิ และการปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตใช
ใน ชีวิตประจำวันได  

4.40 

2 จัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่
เนนใหผูเรียนไดเรียนรู โดยผานกระบวนการคดิ และปฏิบัติจริง 

4.67 

3  มีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมไดจริง 4.67 
4  มีรูปแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะสำหรับผูที่มีความจำเปน และตองการความ 4.67 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา การประเมิน 
ชวยเหลือพิเศษ 

5  ผูเรียนไดรับการฝกทักษะ แสดงออก แสดงความคดิเห็น สรุปองคความรู นำเสนอ
ผลงาน และสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได 

4.27 

6 มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู และมีการเผยแพร  4.27 
ประเด็นที่ 2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนรู  4.53 

1 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนรู  4.53 
2 มีการใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรู รวมทั้งภูมิปญญาทองถ่ินมาใชใน

การจัดการเรียนรู  
4.53 

3 สรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 4.53 
ประเด็นที่ 3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียน เชิงบวก  4.67 

1 มีการบริหารจัดการชั้นเรียน เชิงบวก  4.67 
2 ครูผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเนนการการมีปฏิสัมพันธเชิงบวก ใหเด็กรัก

ครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู สามารถเรียนรูรวมกันอยางมี
ความสุข 

4.67 

ประเด็นที่ 4 ตรวจสอบ และประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนำผลมาพัฒนาผูเรียน  4.62 
1 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ 4.67 
2  มีข้ันตอนโดยใชเครื่องมือ และวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเปาหมายใน

การจัดการเรียนรู  
4.67 

3 ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพ่ือนำไปใชพัฒนาการเรียนรู 4.53 
ประเด็นที่ 5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู และใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนา และปรับปรุงการ

จัดการเรียนรู  
4.58 

1 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู และใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนา และปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู  

4.67 

2 ครู และผูมีสวนเก่ียวของรวมกันแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ 4.53 
3 ใหขอมูลปอนกลับเพื่อนำไปใชในการปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู 4.53 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปการศึกษา 2564 
 
5.  ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
  5.1 ระดับปฐมวัย 
   รอยละของเด็กปฐมวัยที่มีผลการประเมินพัฒนาการแตละดานในระดับ ดี ขึ้นไป 
 

ระดับชั้น จำนวนเต็ม 
ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนดาน ครบทั้ง 4 

ดาน 
รางกาย 

อารมณ 
จิตใจ สังคม สติปญญา 

อ.2 8 6 5 5 6 5 
อ.3 17 14 15 15 13 13 
รวม 25 20 20 20 19 18 

รอยละ 100 80.00 80.00 80.00 76.00 72.00 
 
  5.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   1) รอยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึง ระดับชั้นประถมศกึษาปที่ 6 ปการศึกษา 2564 
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รายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป ปการศึกษา 2564
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   2)  รอยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคในระดับดีข้ึนไประดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศกึษา 2564 
 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

รอยละ 
ดีเย่ียม ด ี ผาน ไมผาน 

ป.1 15 - 15 - - 15 100 
ป.2 16 6 10 - - 16 100 
ป.3 14 8 6 - - 14 100 
ป.4 10 10 - - - 10 100 
ป.5 17 17 - - - 17 100 
ป.6 13 12 1 - - 13 100 

รวม 85 53 32 - - 85 100 

 
   3)  รอยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอาน คดิวิเคราะห และเขียน ในระดับดีขึ้นไป
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศกึษาปที่ 6 ปการศึกษา 2564 
 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

รอยละ 
ดีเย่ียม ด ี ผาน ไมผาน 

ป.1 15 8 7 - - 15 100 
ป.2 16 6 6 4 - 12 75.00 
ป.3 14 3 7 4 - 10 71.43 
ป.4 10 4 4 2 - 8 80.00 
ป.5 17 11 6 - - 17 100 
ป.6 13 7 4 2 - 11 84.62 

รวม 85 39 34 12 0 73 85.88 
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รายงานผลการประเมินความสามารถดานการอานออกของผูเรียน (Reading Test : RT)  
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ปการศกึษา 2564 

 
 6. ผลการประเมินทดสอบความสามารถดานการอานออกของผูเรียน (RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
  6.1  ผลการประเมินทดสอบความสามารถดานการอานออกของผูเรียน (RT) ปการศึกษา 2564 
 

 
 
  6.2  การเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถดานการอานออกของผูเรียน (RT) ป
การศกึษา 2563-2564 
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ผลการทดสอบ RT 
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รายงานผลการประเมินความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test : NT) 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ปการศกึษา 2564 

 
7. ผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
 7.1 ผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT) ปการศกึษา 2564 
 

 
 
 7.2  การเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT) ป
การศกึษา 2563-2564 
  1) เปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT) 
และรอยละผลตางระหวางปการศกึษา 2562-2563 
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คะแนนเฉลี่ยรอยละผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียน
ระดบัชาติ (NT) 

ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ปการศกึษา 2564

ดานภาษาไทย ดานคณิตศาสตร รวมทั้ง 2 ดาน
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รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปการศึกษา 2564 โรงเรียนวดับอพระอินทร 

ผลการทดสอบ NT 
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รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปการศึกษา 2564 โรงเรียนวดับอพระอินทร 

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)  
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศกึษา 2564 

 
 8. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
  8.1  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2564 
 

 
 
  8.2 การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศกึษา 
2563-2564 
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รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปการศึกษา 2564 โรงเรียนวดับอพระอินทร 

ผลการทดสอบ O-NET 
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รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปการศึกษา 2564 โรงเรียนวดับอพระอินทร 
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รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปการศึกษา 2564 โรงเรียนวดับอพระอินทร 

ผลการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ/เปนแบบอยาง 
 
 โรงเรียน/ผูบริหาร 
 - เกียรติบัตร ผูบริหาร ไดรับการยกยองใหเปนขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาดีเดน ประเภท 
ผูบริหารสถานศกึษา ตามโครงการครูดีศรีสระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 
ประจำป พ.ศ.2565 
 - เกียรติบัตร ผูบริหาร เปนวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศครูผูชวย และบุคลากรทางการ
ศึกษา รุนที่ 1 ระหวางวันที่ 26-28 มกราคม 2565 
 - ไดรับรองวาโรงเรียนวัดบอพระอินทรไดรับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2564-2568) จาก
สำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคณุภาพการศึกษา (องคการมหาชน) การศึกษาปฐมวัย และระดับ
การศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 
 - โรงเรียนวัดบอพระอินทร ไดรับรางวัลระดับดีเดน การคัดเลือกรูปแบบการนิเทศภายในสถานศกึษา 
กิจกรรมสงเสริมการนิเทศ เพื่อสรางความเขมเข็งของการนิเทศภายในสถานศึกษา ประจำปงบประมาณ 2564 
 - เกียรติบัตรเปนสถานศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-
NET) ปการศึกษา 2563 ระดับชั้นประถมศกึษาปที่ 6 รวม 4 กลุมสาระการเรียนรู เพ่ิมขึ้นไมนอยกวารอยละ 
3 จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 
 - เกียรติบัตรเปนสถานศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-
NET) ปการศึกษา 2563 ระดับชั้นประถมศกึษาปที่ 6 รวม 4 กลุมสาระการเรียนรู มากกวาระดับประเทศ จาก 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 
 - เกียรติบัตรเปนสถานศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-
NET) ปการศึกษา 2563 ระดับชั้นประถมศกึษาปที่ 6 รวม 4 กลุมสาระการเรียนรู มากกวาระดับสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จาก สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 
 
 ครู 
 

ชื่อ-สกุล รางวัล หนวยงาน 
นางขนิษฐา การะเกตุ คร ูและบุคลากรทางการศึกษา

ดีเดน ประเภทครูผูสอน ประจำป 
2564  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 

นางสาวขวัญชนก กะฐินเทศ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ดีเดน ประเภทครูผูสอน ประจำป 
2564  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 

นางขนิษฐา  การะเกตุ คุรุชน คนคุณธรรม ระดับผาน
เกณฑ โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2564  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 

นางอรอุมานอกกลาง คุรุชน คนคุณธรรม ระดับผาน
เกณฑ โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2564  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 
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รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปการศึกษา 2564 โรงเรียนวดับอพระอินทร 

นางสาววรรณภา  เงินพุม คุรุชน คนคุณธรรม ระดับผาน
เกณฑ โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2564  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 

 

เกียรติบัตรโรงเรียน/ผูบริหาร 
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รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปการศึกษา 2564 โรงเรียนวดับอพระอินทร 
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รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปการศึกษา 2564 โรงเรียนวดับอพระอินทร 
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รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปการศึกษา 2564 โรงเรียนวดับอพระอินทร 

 
เกียรติบัตรครู 
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รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปการศึกษา 2564 โรงเรียนวดับอพระอินทร 
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รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปการศึกษา 2564 โรงเรียนวดับอพระอินทร 
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รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปการศึกษา 2564 โรงเรียนวดับอพระอินทร 

ภาพถายกิจกรรม 
 

 
ทาสีปรบัปรุงสนามเด็กเล็น 

 
มอบเงินเยียวยาผูป้กครองนกัเรยีนโรงเรียนวดับ่อพระอินทร์

ทกุคน ในสถานการณโ์ควิด 

 
มอบเงินเยียวยาผูป้กครองนกัเรยีนโรงเรียนวดับ่อพระอินทร์

ทกุคน ในสถานการณโ์ควิด 

 
การอบรมวิทยกรแกนนาํ ลกูเสือจติอาสาพระราชทาน 

 
แสดงความยินดี และมทิุตาจติ ผอ.เขต และรองฯ 

 

 
รว่มแสดงความยินดี และตอ้นรบั ผอ.และรองผอ.เขตใหม ่

 

 
ติดตงัเครอืงกรองนาํดมื และเครอืงทาํนาํเย็นจากมลูนิธิ

กสิกรไทย 
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รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปการศึกษา 2564 โรงเรียนวดับอพระอินทร 

 
งานสวดอภิธรรม และพิธีพระราชทานเพลิงศพ ครูโพธิ บาง

เขียว 

 
เด็กบ่อพระอินทรส์ขุภาพด ี

 

 
รบัใบงาน นมโรงเรียนและค่าอาหารกลางวนั ประถม ภาค

เรียนที 1/2564 

 
รบัหนา้กากอนามยั อนบุาล ภาคเรียนท ี1/2564 

 
นกัเรียนพบครู ประถม ภาคเรียนที 1/2564 

 
เตรียมความพรอ้มก่อนเปิดภาคเรียนท ี2/2564  
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รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปการศึกษา 2564 โรงเรียนวดับอพระอินทร 

 
เตรียมความพรอ้มก่อนเปิดภาคเรียนท ี2/2564 ในวนัท ี1 

พฤศจิกายน 2564 

 
รบันมโรงเรียน อนุบาล ภาคเรยีนท ี1/2564 

 
อาหารกลางวนั และดืมนมโรงเรยีน ประถม ภาคเรยีนท ี

1/2564 

 
อาหารกลางวนั และดืมนมโรงเรยีน ประถม ภาคเรยีนท ี

1/2564 

 
กิจกรรมรบัใบงาน On Hand อนบุาล ภาคเรยีนที 1/2564 

 
กิจกรรมรบัใบงาน On Hand อนบุาล ภาคเรยีนที 1/2564 
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รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปการศึกษา 2564 โรงเรียนวดับอพระอินทร 

 
อบรมเชงิปฏิบตัิการหลกัสตูรภาวะผูน้าํเชงินวตักรรมสาํหรบั

ผูบ้รหิารสถานศกึษาขนัพนืฐาน 

 
ประเมินความพรอ้มในการเปิดภาคเรยีน ภาคเรียนที 2 ปี

การศกึษา 2564 

 
กิจกรรมเยยีมบา้นมอบนมโรงเรยีน อนุบาล ภาคเรียนที 

1/2564 

 
กิจกรรมทกัษะอาชีพ ประถม ภาคเรียนที 1/2564 

 
กิจกรรมทกัษะอาชีพ ประถม ภาคเรียนที 1/2564 

 
กิจกรรมการเรยีน On Hand อนบุาล ภาคเรยีนที 1/2564 
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กิจกรรมการเรยีน On Hand อนบุาล ภาคเรยีนที 1/2564 

 
กิจกรรมการเรยีน On Hand ประถม ภาคเรยีนท ี1/2564 

 
กิจกรรมการเรยีน On Hand ประถม ภาคเรยีนท ี1/2564 

 
กิจกรรมคณุธรรม อนุบาล ภาคเรียนที 1/2564 

 
กิจกรรมคณุธรรม อนุบาล ภาคเรียนที 1/2564 

 
กิจกรรมทกัษะชีวิต ประถม ภาคเรียนที 1/2564 

 
กิจกรรมทกัษะชีวิต ประถม ภาคเรียนที 1/2564 

 
กิจกรรมทกัษะอาชีพ อนบุาล ภาคเรยีนที /  
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การเรียนรูปแบบ Online ประถม ภาคเรียนท่ี 

1/2564 

 
การเรียนรูปแบบ Online ประถม ภาคเรียนท ี /  

 
การส่งงานแบบ Online อนบุาล ภาคเรียนท ี /  

 
การส่งงานแบบ Online อนบุาล ภาคเรียนท ี /  

 
การทดสอบความกา้วหนา้ ประถม ภาคเรียนท ี /  

 
คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดบอพระอินทร 

ประชุมรวมกับตัวแทนผูปกครอง 
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คณะครู และบุคลากรทางการศกึษา โรงเรียนวดับ่อพระ

อินทร ์เขา้รบัการตรวจหาเชือ SARS-Cov-  ซงึเป็นเชอืไวรสั

ททีาํใหเ้กิดโรคโควดิ  ดว้ยวิธี ATK 

 
รว่มพธีิมอบเงินพระราชทานของพระบาทสมเดจ็พระวชิร

เกลา้เจา้อยู่หวั 

 
ประชมุสาํนกังานเขตพนืทกีารศกึษาประถมศกึษาสระบุรี 

เขต  

 
โรงเรียนวดับ่อพระอินทร ์รว่มพิธีวางพวงมาลา เนอืงในวนั

วชิราวธุ 

 
ลกูเสือจิตอาสาพระราชทาน รุ่นที  ณ โรงเรียนหนา้พระ

ลาน (พิบลูสงเคราะห)์ 

 
เลือกตงัประธานสภานกัเรียน และคณะกรรมการสภา

นกัเรียน ปีจะปีการศกึษา  
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สุมตรวจ ATK นักเรียนโรงเรียนวัดบอพระอินทร 

 
ทศันศกึษาวิถีชมุชน และอาชีพ ไรม่นัในชมุชนบา้นบ่อพระ

อินทร ์

 
เรียนรูก้ารแปรรูปมนัเทศ การทาํขนมไข่นกกระทา การฝึก

ทกัษะอาชีพ 

 
สวสัดีปีใหม่  คณะครูและบคุลากรทางการศึกษา

โรงเรียนวดับ่อพระอินทร ์

 
รบัพรปีใหม ่

 

 
นายพีระวิทย ์เรอืงลือดลภาค (สส.เอ๋) มอบของขวญัเนอืงใน

วนัเดก็ ประจาํปี  
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กิจกรรมวนัครู ประจาํปี  

 
ปรับปรุงสนามเด็กเลน 

 
โรงเรียนเกตุพิชยั แนะแนวการศกึษาต่อ 

 
โรงเห็ดในโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ม.ทบ.18 มอบอุปกรณการศึกษาแกนักเรียน และ

โรงเรียนวัดบอพระอินทร 

 
ประชุมเตรียมการจัดฝกอบรมลูกเสือจิตอาสา

พระราชทาน ระดับสถานศึกษา 
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โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือปฐมนิเทศครูผูชวย 

และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศกึษาประถมศกึษาสระบุรี เขต 1 

 
รวมกิจกรรมศึกษาดูงานของครูผูชวย และบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 

 
กิจกรรมเก็บเห็ด จำหนาย และแปรรูปตามโครงการ

เศรษฐกิจพอเพียง และทักษะอาชีพ 

 
รวมเปนวิทยากร การฝกอบรมลูกเสือจิตอาสา

พระราชทาน ระดับสถานศึกษา อำเภอพระพุทธบาท 
รุนที่ 1 

 
ติดตามนักเรียนที่ประสงคเขาเรียนในโรงเรียนวัดบอ

พระอินทร ระดับชั้นอนุบาล 1 (3 ปบริบูรณ) ป
การศกึษา 2565 

 
ประชุมปรึกษาหารือการพัฒนาปรับปรุง สถานที่

บริเวณ ดานหนาโรงเรียนวัดบอพระอินทร 
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การประชุมผูบริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก และ

คณะครู 

 
การประชุมผูบริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก และ

คณะครู 

 
รวมเปนวิทยากร การฝกอบรมลูกเสือจิตอาสา

พระราชทาน ระดับสถานศึกษา อำเภอพระพุทธบาท 
รุนที่ 2 

 
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-

NET) ปการศึกษา 2564 

 
การใหคำปรึกษา/แนะนำ การประเมินสัมฤทธิผลการ
ปฏิบัติหนาที่ ตำแหนงผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศกึษา ตามขอตกลงในการปฏิบัติหนาที่ ใน
ระยะเวลา 1 ป ครั้งท่ี 1 และ 2 (ควบรวม) 

 
นิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

ภาคเรียนที่ 2/2564 
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เวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา 

 
นำเสนอเหตุผลความจำเปนในการขอเปดรับชั้น

อนุบาล 1 (3 ปบริบูรณ) 

 
ตรวจคัดกรอง ATK 

 
กิจกรรมฝกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานระดับ

สถานศึกษา 

 
ประเมินครูผูชวยนางสาวดารารัตน สุภาวหา 

 
กิจกรรมทาสีทางมาลาย 
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กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดศาลและบอน้ำศักดิ์สิทธิ์ 

 
กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดวัดบอพระอินทร 

 
แข่งฟตุซอลกบัโรงเรียนวดัราษฎรบ์าํรุง 

 
ปรบัปรุงอาคารสถานทีตดัตน้ตีนเป็ด 

 
กิจกรรมปจฉิมนิเทศ และบัณฑิตนอย 

 
การประเมินคุณภาพผูเรียน (NT) ปการศึกษา 2564 

 
ตอนรับผอ.โรงเรียนวัดโคกงาม 

 
ตนรับผอ.โรงเรียนวัดโคกเสลา 
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บันทึกการพิจารณาใหความเห็นชอบเอกสาร 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปการศึกษา 2564 

โรงเรียนวัดบอพระอินทร 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 

............................................. 
  มติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนวัดบอพระอินทร เม่ือวันที่ 3 พฤษภาคม 
2565 ไดพิจารณา ใหความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปการศึกษา 2564 ดวยมติ
เปนเอกฉันท ใชรายงานตอหนวยงานตนสังกัดและสาธารณชนได 
 

 
 

 
(ลงชื่อ)……………………………………………………………  

(นายสำเนาว  อภิพงษ) 
ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนวัดบอพระอินทร 

 

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

(นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร) 
ผูอำนวยการโรงเรียนวัดบอพระอินทร 
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