
ก 

รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปีของสถานศึกษา (Self – Assessment Report :  SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๑                       
  โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อ านาจคณูปถัมภ์)                

  

 
  



ข 

รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปีของสถานศึกษา (Self – Assessment Report :  SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๑                       
  โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อ านาจคณูปถัมภ์)                

  

ค ำน ำ 
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ได้จัดท าขึ้น ตามกฎกระทรวง ว่าด้วย การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๓  ที่ระบุให้สถานศึกษาแต่
ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา  ที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ  ประกาศก าหนดให้สถานศึกษาใช้เทียบเคียงในการจัดการศึกษา  พร้อมทั้งจัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่
ก าหนดไว้  จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ติดตามผล            
การด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  และจัดส่งรายงานผลการประเมิน
ตนเองประจ าปีให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี  

เอกสารรายงานผลการประเมินตนเองประจ าปีของสถานศึกษาฉบับนี้ ประกอบส่วนส าคัญ  คือ 
บทสรุปของผู้บริหารสถานศึกษา ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพ้ืนฐาน  ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส่วนที่ ๓ สรุปผลการประเมินและแนวทางการพัฒนา  และส่วนที่ ๔ ภาคผนวก  

โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อ านาจคณูปถัมภ์) ขอขอบคุณคณะกรรมการด าเนินงานและผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการรายงานผล ประเมินผล กิจกรรมโครงการต่าง ๆ เพ่ือจัดท าเป็นข้อมูลสารสนเทศ 
เพ่ือรายงานผล  จนสามารถจัดท าเอกสารรายงานผลการประเมินตนเองประจ าปีของสถานศึกษาและหวังว่า     
จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาต่อไป 

  
 
 
      โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อ านาจคณูปถัมภ์) 
          พฤษภาคม ๒๕๖๒
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บทสรุปของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
รำยงำนผลกำรประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

โรงเรียนอนุบำลบ้ำนบึง (อ ำนำจคณูปถัมภ์) 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต ๑ 

 
 โรงเรียนอนุบำลบ้ำนบึง (อ ำนำจคณูปถัมภ์) ที่ตั้งเลขที่ ๑๗๒ ถนนบ้านบึง – ชลบุรี ต าบลบ้านบึง 
อ าเภอบ้านบึง จังหวัด ชลบุรี ๒๐๑๗๐ โทรศัพท ์๐๓๘-๔๔๓๗๐๕  โทรสาร ๐๓๘-๔๔๓๗๐๕   
 
 วิสัยทัศน์ โรงเรียนอนุบาบานบึง(อ านาจคณูปถัมภ์) เป็นองค์กรชั้นน า มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้นฐาน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครูได้รับ  
การพัฒนาให้เป็นครูมืออาชีพ พัฒนาหลักสูตร แหล่งเรียนรู้ สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย และสนับสนุนให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ 
 
 เป้ำประสงค์  

๑. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ตอบสนองความถนัด ความต้องการของผู้เรียน 
๒. ผู้เรียนมีคุณภาตามมาตรฐานสถานศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ ตามแนวทาง

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และมีส่วนร่วม ตามวิถีประชาธิปไตย 
๔. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
๕. โรงเรียนพัฒนาอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ และสภาพแวดล้อม ให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้

อย่างมีคุณภาพ 
๖. ผู้ปกครอง ชุมชน ภูมิปัญญาทองถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ 

 
ระดับกำรศึกษำปฐมวัย  
 โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อ านาจคณูปถัมภ์) มีนักเรียนชั้นอนุบาล ๑ – ๓ รวม ๔๒๑ คน (ข้อมูล ณ 
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง ในภาพรวมมีระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม มีผล
การด าเนินงานตามมาตรฐาน ดังต่อไปนี้ 
 เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัย มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย  มีรูปร่างสมส่วนไม่อ้วน     
ไม่ผอมเกินไป มีการฝึกช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันอย่างเหมาะสมตามวัย รู้จักรักษา      
ความสะอาดของร่างกาย ล้างมือก่อนและหลังการรับประทานอาหาร แปรงฟันหลังรับประทานอาหาร       
ท าความสะอาดร่างกายหลังใช้ห้องสุขา และได้รับการฝึกปฏิบัติตนให้รู้จักระมัดระวังตนเองไม่ให้เกิดอันตราย 
เด็กมีการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในท้องถิ่นและในเขตพ้ืนที่  เด็กสนใจและเข้าร่วมกิจกรรม เกม การละเล่น 
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การออกก าลังกาย กิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบดนตรีและจังหวะ การแสดง เต้นประกอบเพลงในงานวันส าคัญ
ต่าง ๆ เด็กสามารถร้องเพลงและเคลื่อนไหวตามจังหวะเพลง ยิ้มแย้มแจ่มใสด้วยท่าทางที่มีความสุข           
ได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ และมีความสนใจที่จะร่วมกิจกรรม ทั้งด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว        
มีผลงานการวาดภาพระบายสี ตัดปะกระดาษสี การปั้นดินน้ ามันตามจินตนาการเป็นรูปต่าง  ๆ เด็กรู้จัก     
การปรับตัว กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และท ากิจกรรมต่าง ๆ อย่างสนใจจากแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก
สถานศึกษา มีความสุขในการร่วมท ากิจกรรมและสามารถท ากิจกรรมต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี  เด็กรู้จักกล่าวค า 
ขอโทษ ขอบคุณ เคารพในสิทธิของผู้อ่ืน ปฏิบัติตามกฎของห้องเรียนสถานศึกษา วัฒนธรรมไทย  และหลัก
ศาสนาที่ตนนับถือ รู้จักการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี เด็กท าความเคารพผู้ใหญ่ด้วยการไหว้และเดิน ก้มหลัง    
เมื่อผ่านผู้ใหญ่ เด็กแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของเพ่ือนในการท างานหรือท ากิจกรรมต่าง ๆ 
ร่วมกันได ้
 ครูมีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญโดยจัดประสบการณ์  การเรียนรู้ตามหลักสูตร
ปฐมวัยของสถานศึกษาให้มีความสอดคล้องกับบริบทของท่องถิ่น มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ บันทึก
หลังการจัดประสบการณ์ และการจัดกิจกรรม ๖ กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรม
เสริมประสบการณ์ กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ กิจกรรมเสรี กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมเกมการศึกษา โดยครู
เป็นผู้ออกแบบการจัดกิจกรรมให้เด็กมีพัฒนาการครบทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการ   
ด้านร่างกาย ครูให้เด็กรู้จักปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันและดูแลรักษาร่างกายให้แข็งแรง ส่งเสริมการเรียนรู้      
เพ่ือพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ  ครูส่งเสริมให้เด็กมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน รู้จักการรอคอย   
ท ากิจกรรมที่ตนเองถนัด ส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการด้านสังคม ให้เด็กมีความประพฤติที่ดี มีคุณธรรม   
มีมารยาทไทย ชื่นชมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการด้านสติปัญญา โดยจัด
กิจกรรมให้เด็กสืบค้น ส ารวจ และตั้งค าถามเพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว เล่านิทาน คุ้นเคย
กับหนังสือและได้อ่านหนังสือตามวัย ได้เล่นและลงมือกระท าด้วยตนเอง แสดงความคิดสร้างสรรค์อย่างอิสระ
และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 
แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต 
 โรงเรียนก าหนดแผนปฏิบัติการ จัดโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้มีทักษะ
การคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ เน้นเด็กเป็นส าคัญที่จะน าไปสู่การพัฒนาการของเด็กปฐมวัยให้ตรงตาม
จุดประสงค์ท่ีตั้งไว้อย่างเหมาะสมทั้ง ๔ ด้าน และตอบสนองความต้องการของเด็กเป็นรายบุคคล  อีกทั้งพัฒนา
ระดับการประเมินพัฒนาการในภาพรวมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมสูงขึ้น  และจัดครูหาครู       
เอกปฐมวัยให้เพียงพอต่อชั้นเรียน โดยมุ่งเน้นพัฒนากิจกรรม STEM กิจกรรม English for fun และ โครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  และน าหลักพุทธศาสนามาประยุกต์ในการจัดประสบการณ์ 
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ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อ านาจคณูปถัมภ์) มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ รวม ๕๓๕ คน 
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง ในภาพรวมมีระดับคุณภาพ      
ยอดเยี่ยม มีผลการด าเนินงานตามมาตรฐาน ดังต่อไปนี้ 
 ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องตามมาตรฐาน 
การอ่านในแต่ละระดับชั้น สามารถเขียนสื่อสารได้ดี รู้จักการวางแผนสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีตามหลัก 
ประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็น สามารถสืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อ 
เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ จ าแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี ส าคัญ  ผู้เรียนมีผลการ
ทดสอบระดับชาติ RT, NT, และ O-Net สูงกว่าระดับประเทศ และนักเรียนทุกคนปฏิบัติกิจกรรมด้านส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมทุกคน ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสรรถภาพทางกาย และน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ 
มีระเบียบวินัย เคารพกฎ กติกา มารยาทของสังคม ผู้เรียนรู้จักการวางแผน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี
ตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออกหรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลจากสื่อเทคโนโลยีได้ด้วย
ตนเอง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ จ าแนก แยกแยะ ได้ว่าสิ่งใดดี ส าคัญ และจ าเป็น รวมทั้งรู้เท่ากันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน ผู้ เรียนรู้และตระหนักถึงโทษของพิษภัยของสิ่งเสพติดต่าง  ๆ เลือก
รับประทานอาหารที่สะอาดและมีประโยชน์ รักการออกก าลังกาย ยอมรับในกฎกติกาการอยู่ ร่วมกันของ
สถานศึกษาและสังคม 
 โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี 
เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี  ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอน
สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงาน 
และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้เป็นฐานใน
การวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
ด าเนินงานโดยจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมวันอาเซียน  กิจกรรมทัศนศึกษา
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ กิจกรรม STEM Camp  กิจกรรม English Camp  กิจกรรม Daily  English โครงการ
ห้องสมุดมีชีวิต โครงการเข้าค่ายคุณธรรม กิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ การจัดการ
เรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น ด าเนินงานโดยจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ เช่น กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา  
 
 
 

 
 
 



ฉ 
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แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต 
โรงเรียนจัดกิจกรรมที่พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ และวิชา

วิทยาศาสตร์ให้มีเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด รวมทั้งทักษะด้านการน าเสนอ การอภิปราย และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล และพัฒนาสมรรถนะ ด้านการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ อีกท้ังส่งเสริมในด้าน
ทัศนคติที่ดีต่อความเป็นไทยไม่หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติ จนเกิดการลอกเลียนแบบ ท าให้ลืมวัฒนธรรมอันดี
งามของไทย  โดยมุ่งเน้นโครงการ/กิจกรรมดังต่อไปนี้ 

๑. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และ
วิทยาศาสตร์ 

๒. พัฒนาแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการ
ประเมิน RT, NT และ O-NET 

๓. จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีงาน ๑ ห้องเรียน ๑ อาชีพ ตอบสนองนโยบายระบบการศึกษา        
เพ่ือรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 

๔. ครูร่วมกันปรับปรุงพัฒนากระบวนการสอนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการวิจัยใน
ชั้นเรียน 
 

 
 
 
 

 
 
ค 
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ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐำน 

 

๑.๑ ข้อมูลทั่วไป 
 

ชื่อโรงเรียน โรงเรียนอนุบำลบ้ำนบึง (อ ำนำจคณูปถัมภ์) 
ที่อยู่ เลขที่  ๑๗๒  ถนนบ้ำนบึง – ชลบุรี ต ำบลบ้ำนบึง อ ำเภอบ้ำนบึง จังหวัด ชลบุรี 

๒๐๑๗๐ 

สังกัด ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต ๑ 
  โทรศัพท์ ๐๓๘-๔๔๓๗๐๕   E-mail :   anubanbanbung@hotmail.com 

 โทรสาร ๐๓๘-๔๔๓๗๐๕   
     เปิดสอนระดับชั้น อนุบำลปีที่ ๑  ถึงระดับชั้น   ประถมศึกษำปีท่ี ๖ 

         ๑.๒ ข้อมูลบุคลำกรของสถำนศึกษำ         

            ๑) จ ำนวนบุคลำกร 
            

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตรา
จ้าง 

เจ้าหน้าที่
อ่ืนๆ 

รวมทั้งหมด 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 

๑ ๓๕ - ๓๐ ๓ ๖๙ 

        
     ๒) วุฒิกำรศึกษำสูงสุดของบุคลำกร 

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ป.บัณฑิต อนุปริญญา ปวช.ม.๖ ต่ ากว่า รวม 

- ๗ ๖๐ - - - ๒ ๖๙ 
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        ๓) สำขำวิชำเอกทีจ่บกำรศึกษำ 

สำขำวิชำ จ ำนวน (คน) 

  ๑. บริหารการศึกษา ๓ 
  ๒. คณิตศาสตร์ ๕ 
  ๓. วิทยาศาสตร์ ๕ 
  ๔. ภาษาไทย ๑๐ 
  ๕. ภาษาอังกฤษ ๑๙ 
  ๖. สังคมศึกษา ๓ 
  ๗. การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๓ 
  ๘. ศิลปะ - 
  ๙. ปฐมวัย ๑๖ 
  ๑๐. นาฏศิลป์ไทย ๑ 
  ๑๑. พลศึกษา ๑ 

รวม ๖๖ 

 

๐.๐๐%

๑๐.๑๕%

๘๖.๙๕%

๐.๐๐%
๐.๐๐%

๐.๐๐% ๒.๙๐%
ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ป.บัณฑิต

อนุปริญญา

ปวช.ม.๖

ต่ ากว่า ปวช.
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๑.๓ ข้อมูลนักเรียน (ข้อมูล ณ ๑๐ มิถุนำยน ๒๕๖๑) 
 จ ำนวนนักเรียนปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑   รวมทั้งสิ้น  ๙๕๖  คน 
 

ระดับชั้นเรียน 
จ านวน

ห้องเรียน 
จ านวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 
อ.๑ ๖ ๘๘ ๖๓ ๑๕๑ 
อ.๒ ๖ ๖๐ ๖๙ ๑๒๙ 
อ.๓ ๕ ๘๒ ๕๙ ๑๔๑ 
รวม ๑๗ ๒๓๐ ๑๙๑ ๔๒๑ 
ป.๑ ๕ ๖๙ ๖๐ ๑๒๙ 
ป.๒ ๔ ๕๘ ๔๙ ๑๐๗ 
ป.๓ ๓ ๕๕ ๓๙ ๙๔ 
ป.๔ ๓ ๓๗ ๔๗ ๘๔ 
ป.๕ ๒ ๒๙ ๓๗ ๖๖ 
ป.๖ ๒ ๓๐ ๒๕ ๕๕ 
รวม ๑๙ ๒๗๘ ๒๕๗ ๕๓๕ 

รวมทั้งหมด ๓๖ ๕๐๘ ๔๔๘ ๙๕๖ 

 
ตำรำงเปรียบเทียบจ ำนวนนักเรียนระดับชั้นอนุบำล ๑ ถึงประถมศึกษำปีที่ ๖ 

ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ 

 
 
 
 

ระดับชั้น ปีกำรศึกษำ 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

ระดับชั้นอนุบำล ๑๗๓ ๓๐๖ ๔๒๑ 

ระดับประถมศึกษำ ๓๒๗ ๔๒๙ ๕๓๕ 

รวม ๕๐๐ ๗๓๕ ๙๕๖ 
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๑.๔  ผลกำรประเมินพัฒนำกำร ตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย 

นักเรียนชั้นอนุบำลปีที่ ๑-๓  ที่เข้ำรับกำรประเมิน  จ ำนวน ๔๒๑  คน 
 

พัฒนาการ 

 ผลการประเมินพัฒนาการ 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 
จ านนน ร้อยละ จ านนน ร้อยละ จ านนน ร้อยละ 

ด้ำนร่ำงกำย ๔๐๘ ๙๖.๙๑ ๑๓ ๓.๐๘ ๐ ๐ 

ด้ำนอำรมณ์ - จิตใจ ๔๑๕ ๙๘.๕๗ ๖ ๑.๔๒ ๐ ๐ 

ด้ำนสังคม ๔๑๔ ๙๘.๓๓ ๗ ๑.๖๖ ๐ ๐ 

ด้ำนสติปัญญำ ๓๘๑ ๙๐.๔๙ ๓๕ ๘.๓๑ ๕ ๑.๑๘ 

รนม 9๖.๐๘  3.๖๒  ๐.๓๐ 
 
 
 
 
 

๐

๑๐๐

๒๐๐

๓๐๐

๔๐๐

๕๐๐

๖๐๐

ปฐมวัย ประถม

๑๗๓

๓๒๗๓๐๖

๔๒๙๔๒๑

๕๓๕

เปรียบเทียบข้อมูลจ ำนวนนักเรียนปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙-๒๕๖๑

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑



๕ 

รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปีของสถานศึกษา (Self – Assessment Report :  SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๑                       
  โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อ านาจคณูปถัมภ์)                

  

 
 
 จากข้อมูลจะเห็นได้ว่าผลการพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน ทุกระดับชั้นของการศึกษาปฐมวัย ตั้งแต่ระดับชั้น
อนุบาลปีที่ ๑ ถึง ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยรวมอยู่ในระดับ ดี ซึ่งด้านร่างกาย อยู่ใน 
ระดับดี  คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๙๑ อยู่ในระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ ๓.๐๘ ด้านอารมณ์และจิตใจ อยู่ในระดับดี 
คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๕๗ อยู่ในระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ ๑.๔๒ ด้านสังคม อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 
๙๘.๓๓ อยู่ในระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ ๑.๖๖ และ ด้านสติปัญญา อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๔๙   
อยู่ในระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ ๘.๓๑ และอยู่ในระดับปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ ๑.๑๘ 
  
 

 
 
 
 
 
 

 

๐.๐๐
๒๐.๐๐
๔๐.๐๐
๖๐.๐๐
๘๐.๐๐

๑๐๐.๐๐

ด้ำนร่ำงกำย ด้ำนอำรมณ์ -
จิตใจ

ด้ำนสังคม ด้ำนสติปัญญำ

ดี ๙๖.๙๑ ๙๘.๕๗ ๙๘.๓๓ ๙๐.๔๙

พอใช้ ๓.๐๘ ๑.๔๒ ๑.๖๖ ๘.๓๑

ปรับปรุง ๐ ๐ ๐ ๑.๑๘

๙๖.๙๑ ๙๘.๕๗ ๙๘.๓๓ ๙๐.๔๙

๓.๐๘ ๑.๔๒ ๑.๖๖ ๘.๓๑
๐ ๐ ๐ ๑.๑๘

ร้อยละของผลกำรประเมินพัฒนำกำร
เด็กปฐมวัย ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑



๖ 

รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปีของสถานศึกษา (Self – Assessment Report :  SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๑                       
  โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อ านาจคณูปถัมภ์)                

  

๑.๕  ผลกำรประเมินระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒) 

     ๑) ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับสถำนศึกษำ  
      ๑.๑)  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ๘ สำระกำรเรียนรู้ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
ระดับชั้น รวม/

เฉลี่ย ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 
ภาษาไทย ๘๑.๐๕ ๗๔.๘๑ ๗๔.๒๙ ๗๐.๙๕ ๗๔.๒๐ ๗๔.๖๔ ๗๕.๖๘ 

คณิตศาสตร ์ ๘๐.๙๒ ๗๔.๘๒ ๗๕.๘๗ ๗๒.๑๒ ๗๐.๖๔ ๖๙.๐๒ ๗๕.๑๑ 
วิทยาศาสตร ์ ๗๙.๗๓ ๗๑.๕๗ ๗๔.๐๖ ๗๐.๖๙ ๗๐.๕๒ ๖๗.๕๑ ๗๓.๔๓ 

สังคมศึกษา ๘๓.๓๗ ๗๘.๑๐ ๗๖.๙๔ ๗๕.๑๖ ๗๔.๔๐ ๗๕.๓๗ ๗๘.๑๖ 
สุขศึกษา พละศึกษา ๘๕.๑๒ ๗๘.๕๖ ๘๒.๔๓ ๗๙.๖๓ ๗๗.๕๖ ๗๘.๑๐ ๘๐.๙๑ 

ศิลปะ ๘๐.๖๖ ๗๗.๖๓ ๗๘.๓๐ ๗๗.๗๖ ๗๗.๖๗ ๗๕.๖๕ ๗๘.๓๑ 
การงานอาชีพ ๘๑.๙๓ ๗๗.๕๗ ๘๑.๙๗ ๘๑.๘๓ ๗๗.๔๘ ๗๔.๐๑ ๗๙.๗๐ 

ภาษาต่างประเทศ ๗๖.๕๐ ๗๔.๖๑ ๗๗.๐๕ ๖๙.๓๕ ๖๘.๙๒ ๖๐.๓๐ ๗๒.๕๖ 

รวม/เฉลี่ย ๘๑.๔๑ ๗๖.๒๐ ๗๗.๕๔ ๗๔.๗๔ ๗๓.๙๘ ๗๒.๒๒ ๗๖.๘๙ 

 
หมายเหตุ กรอกเฉพาะรายวิชาพ้ืนฐาน  
  
  จากตารางจะเห็นได้ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เฉลี่ยเป็นร้อยละของ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุก 
ระดับชั้น ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีค่าเฉลี่ย
ทั้งโรงเรียน ร้อยละ ๗๖.๘๙ โดยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ มีค่าเฉลี่ยร้อยละอยู่ที่ ๘๑.๔๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 
มีค่าเฉลี่ยร้อยละอยู่ที่ ๗๖.๒๐  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  มีค่าเฉลี่ยร้อยละอยู่ที่ ๗๗.๕๔  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔   
มีค่าเฉลี่ยร้อยละอยู่ที่ ๗๔.๗๔ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ มีค่าเฉลี่ยร้อยละอยู่ที่ ๗๓.๙๘ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖   
มีค่าเฉลี่ยร้อยละอยู่ที่ ๗๒.๒๒ ซึ่งถ้าคิดเป็นภาพรวม ของกลุ่มสาระแล้วนั้น ในวิชาภาษาไทย มีค่าเฉลี่ยร้อยละ
อยู่ที่ ๗๕.๖๘ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยร้อยละอยู่ที่ ๗๕.๑๑ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
มีค่าเฉลี่ยร้อยละอยู่ที่ ๗๓.๔๓ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา มีค่าเฉลี่ยร้อยละอยู่ที่ ๗๘.๑๖  สาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษา มีค่าเฉลี่ยร้อยละอยู่ที่ ๘๐.๙๑ สาระการเรียนรู้ศิลปะ มีค่าเฉลี่ยร้อยละอยู่ที่ ๗๘.๓๑ สาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ มีค่าเฉลี่ยร้อยละอยู่ที่ ๗๙.๗๐ และสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีค่าเฉลี่ยร้อยละอยู่ที่ 
๗๒.๕๖  
 
 
 
 



๗ 

รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปีของสถานศึกษา (Self – Assessment Report :  SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๑                       
  โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อ านาจคณูปถัมภ์)                

  

      ๑.๒) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนแต่ละรำยวิชำในระดับ ๓ ขึ้นไป 

 
  
 จากข้อมูลจะเห็นได้ว่านักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ ๓ ขึ้นไป วิชาที่มีเกรด
เฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ ๓ ขึ้นไปสูงที่สุดได้แก่ วิชาศิลปะ  คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๐๔ วิชาสุขศึกษา
และพลศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๘๑ วิชาการงานอาชีพ คิดเป็นร้อยละ  ๙๒.๖๓  วิชาสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๘๔ วิชาภาษาไทย คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๖๗ วิชาวิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 
๖๓.๗๔ วิชาคณิตศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๔๙ และวิชาภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๖๐ ตามล าดับ 
   

ภาษา  
ไทย

คณิต     
ศาสตร์

วิทยา    
ศาสตร์

สังคม
ศึกษา

สุขศึกษา 
พละ
ศึกษา

ศิลปะ
การงาน
อาชีพ

ภาษา   
อังกฤษ

ป.๑ ๙๓.๔๗ ๙๐.๐๓ ๙๓.๒๔ ๙๖.๗๗ ๙๗.๒๑ ๙๖.๒๕ ๘๘.๔๔ ๖๔.๙๓

ป.๒ ๗๖.๙๗ ๖๑.๑๓ ๕๓.๔๔ ๘๙.๕๔ ๘๓.๕๔ ๙๐.๖๗ ๘๗.๑๗ ๖๑.๖๘

ป.๓ ๘๖.๒๔ ๗๘.๓๕ ๗๘.๒๔ ๘๗.๒๘ ๙๕.๙๓ ๙๕.๑๒ ๙๗.๓๓ ๗๘.๓๔

ป.๔ ๕๗.๖๖ ๔๐.๑๖ ๕๘.๖๓ ๖๘.๙๙ ๙๖.๐๐ ๙๔.๖๗ ๑๐๐.๐๐ ๕๑.๖๔

ป.๕ ๗๐.๔๑ ๔๒.๒๘ ๕๑.๗๕ ๖๙.๖๗ ๘๙.๒๕ ๙๘.๕๓ ๘๒.๘๑ ๔๖.๒๓

ป.๖ ๘๗.๓๐ ๕๑.๐๐ ๔๗.๑๖ ๗๒.๘๒ ๘๘.๙๖ ๘๙.๐๓ ๑๐๐ ๑๒.๗๖

รวม ๗๘.๖๗ ๖๐.๔๙ ๖๓.๗๔ ๘๐.๘๔ ๙๑.๘๑ ๙๔.๐๔ ๙๒.๖๓ ๕๒.๖๐

๐.๐๐

๒๐.๐๐

๔๐.๐๐

๖๐.๐๐

๘๐.๐๐

๑๐๐.๐๐

๑๒๐.๐๐

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนแต่ละวิชำ
ในระดับ ๓ ขึ้นไปจ ำแนกตำมระดับชั้น ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑



๘ 

รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปีของสถานศึกษา (Self – Assessment Report :  SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๑                       
  โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อ านาจคณูปถัมภ์)                

  

     ๒) ผลประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
 
 จากข้อมูล จะเห็นได้ว่าร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จ าแนกตาม 
ระดับคุณภาพ นักเรียนที่มีร้อยละสูงที่สุดในระดับดีเยี่ยม คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๑๕ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ คิดเป็นร้อยละ 
๗๙.๑๙ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๒๖ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ คิดเป็นร้อยละ 
๗๑ ๒๔ และ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๐๐ ตามล าดับ 
 

 
 
 
 
 

๘๒.๑๕

๗๑.๒๔

๕๖.๐๐

๗๒.๒๖

๑๐๐

๗๙.๑๙

๗๖.๘๑

๑๗.๘๖

๒๘.๗๗

๓๗.๓๓

๒๗.๗๔

๐

๑๒.๔๓

๒๐.๖๙

๐

๐

๖.๖๗

๐

๐

๘.๓๘

๒.๕๑

ป.๖

ป.๕

ป.๔

ป.๓

ป.๒

ป.๑

รวมทั้งสิ้น

ป.๖ ป.๕ ป.๔ ป.๓ ป.๒ ป.๑ รวมทั้งสิ้น

ดีเยี่ยม ๘๒.๑๕ ๗๑.๒๔ ๕๖.๐๐ ๗๒.๒๖ ๑๐๐ ๗๙.๑๙ ๗๖.๘๑

ดี ๑๗.๘๖ ๒๘.๗๗ ๓๗.๓๓ ๒๗.๗๔ ๐ ๑๒.๔๓ ๒๐.๖๙

ผ่ำน ๐ ๐ ๖.๖๗ ๐ ๐ ๘.๓๘ ๒.๕๑

ไม่ผ่ำน ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
จ ำแนกตำมระดับคุณภำพ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑



๙ 

รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปีของสถานศึกษา (Self – Assessment Report :  SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๑                       
  โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อ านาจคณูปถัมภ์)                

  

     ๓) ผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิด วิเครำะห์และเขียน 
 

 
 
 จากข้อมูล จะเห็นได้ว่าร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน  
จ าแนกตามระดับคุณภาพ นักเรียนที่มีร้อยละสูงที่สุดในระดับดีเยี่ยม คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑      
คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๓๕ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๓๓ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 
คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๒๖ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๗๐ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  
คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๕๕ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๙๔ ตามล าดับ    
 
 

 
 

๓๔.๙๔

๔๑.๕๕

๖๙.๓๓

๔๑.๗๐

๕๐.๒๖

๘๒.๓๕

๕๓.๓๕

๖๕.๒๑

๔๖.๖๙

๑๔.๖๗

๔๓.๙๐

๓๙.๒๕

๑๓.๑๒

๓๗.๑๔

๑.๘๕

๑๑.๗๗

๑๓.๓๓

๑๕.๑๐

๗.๐๒

๔.๕๔

๘.๙๓

ป.๖

ป.๕

ป.๔

ป.๓

ป.๒

ป.๑

รวมทั้งสิ้น

ป.๖ ป.๕ ป.๔ ป.๓ ป.๒ ป.๑ รวมทั้งสิ้น

ดีเยี่ยม ๓๔.๙๔ ๔๑.๕๕ ๖๙.๓๓ ๔๑.๗๐ ๕๐.๒๖ ๘๒.๓๕ ๕๓.๓๕

ดี ๖๕.๒๑ ๔๖.๖๙ ๑๔.๖๗ ๔๓.๙๐ ๓๙.๒๕ ๑๓.๑๒ ๓๗.๑๔

ผ่ำน ๑.๘๕ ๑๑.๗๗ ๑๓.๓๓ ๑๕.๑๐ ๗.๐๒ ๔.๕๔ ๘.๙๓

ไม่ผ่ำน ๐ ๐ ๒.๖๗ ๐ ๓.๔๖ ๐ ๑.๐๒

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิด วิเครำะห์และเขียน
จ ำแนกตำมระดับคุณภำพ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 



๑๐ 

รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปีของสถานศึกษา (Self – Assessment Report :  SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๑                       
  โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อ านาจคณูปถัมภ์)                

  

๔) ผลกำรประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน ๕ ด้ำน  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 
 

 
 

 
 จากข้อมูล จะเห็นได้ว่าร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ๕ ด้าน   
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ นักเรียนที่มีร้อยละผ่านเกณฑ์สูงที่สุด คือ ด้านการใช้เทคโนโลยี ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 
๙๙.๘๓ ด้านการสื่อสาร ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๖๔  ด้านการใช้ทักษะชีวิต ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 
๙๘.๓๐ ด้านการคิด ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๑๘ และด้านการแก้ปัญหา ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 
๘๙.๙๗ ตามล าดับ    
 
 
 
 
 
 
 

๐.๐๐
๑๐.๐๐
๒๐.๐๐
๓๐.๐๐
๔๐.๐๐
๕๐.๐๐
๖๐.๐๐
๗๐.๐๐
๘๐.๐๐
๙๐.๐๐

๑๐๐.๐๐

กำรสื่อสำร กำรคิด กำร
แก้ปัญหำ

กำรใช้
ทักษะชีวิต

กำรใช้
เทคโนโลยี

ผ่ำน ๙๘.๖๔ ๙๒.๑๘ ๘๙.๙๗ ๙๘.๓๐ ๙๙.๘๓

ไม่ผ่ำน ๑.๓๖ ๗.๘๒ ๑๐.๐๓ ๑.๗๐ ๐.๑๗

๙๘.๖๔
๙๒.๑๘ ๘๙.๙๗

๙๘.๓๐ ๙๙.๘๓

๑.๓๖
๗.๘๒ ๑๐.๐๓

๑.๗๐ ๐.๑๗

จ ำ
นว

นน
ักเ

รีย
น 

(ค
น)

ผลกำรประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน ๕ ด้ำน  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑



๑๑ 

รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปีของสถานศึกษา (Self – Assessment Report :  SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๑                       
  โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อ านาจคณูปถัมภ์)                

  

๕) ผลกำรประเมินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 
 

 
 
 จากข้อมูล ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  พบว่านักเรียนผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนทุกคน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๐

๒๐

๔๐

๖๐

๘๐

๑๐๐

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ รวม
ทั้งสิ้น

ผ่ำน ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐

ไม่ผ่ำน ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

ร้อยละของผลกำรประเมินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑



๑๒ 

รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปีของสถานศึกษา (Self – Assessment Report :  SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๑                       
  โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อ านาจคณูปถัมภ์)                

  

๑.๖ ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน  (Reading Test : RT)  

     ๑) ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๑  

ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 
 

 
  
 จากข้อมูลจะเห็นได้ว่าผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีนักเรียนเข้าสอบทั้งหมด ๑๒๖ คน มีผลการประเมินดังนี้ การอ่านออกเสียง
คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๙๑ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ (๖๒.๐๐) และคะแนน
เฉลี่ยระดับประเทศ (๖๖.๑๖) การอ่านรู้เรื่อง คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๖๘  สูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่  (๖๙.๘๐) และคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ (๗๑.๒๗) คะแนนเฉลี่ยรวม              
๒ สมรรถนะ คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๗๙ ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ 
(๖๖.๑๗) และคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ (๖๘.๗๒) 

 

กำรอ่ำนออกเสียง กำรอ่ำนรู้เรื่อง รวม ๒ สมรรถนะ

ระดับโรงเรียน ๘๑.๙๑ ๗๗.๖๘ ๗๙.๗๙

ระดับเขตพื้นที่ ๖๒ ๖๙.๘๐ ๖๖.๑๗

ระดับประเทศ ๖๖.๑๖ ๗๑.๒๗ ๖๘.๗๒

๐.๐๐
๑๐.๐๐
๒๐.๐๐
๓๐.๐๐
๔๐.๐๐
๕๐.๐๐
๖๐.๐๐
๗๐.๐๐
๘๐.๐๐
๙๐.๐๐

คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน (RT) 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑



๑๓ 

รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปีของสถานศึกษา (Self – Assessment Report :  SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๑                       
  โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อ านาจคณูปถัมภ์)                

  

 
 
 จากข้อมูลจะเห็นได้ว่าผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษา    
ปีที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ าแนกตามคุณภาพผู้เรียน มีผลการประเมินดังนี้ การอ่านออกเสียง ระดับ 
ดีมาก คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๒๒ ระดับดี คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๖๑ ระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ ๔.๗๖ และระดับ 
ปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ ๒.๓๘ การอ่านรู้เรื่อง ระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๔๙ ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 
๓๑.๗๔ ระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ ๓.๙๖ และระดับปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๙ รวม ๒ สมรรถนะ ระดับ 
ดีมาก คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๒๕ ระดับดี คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๓๙ และระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ ๖.๓๔  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๗๒.๒๒

๒๐.๖๓

๔.๗๖ ๒.๓๘

๖๓.๔๙

๓๑.๗๔

๓.๙๖ ๐.๗๙

๖๘.๒๕

๒๕.๓๙

๖.๓๔
๐

๐.๐๐

๒๐.๐๐

๔๐.๐๐

๖๐.๐๐

๘๐.๐๐

ดีมำก ดี พอใช้ ปรับปรุง

คะแนนเฉลี่ยร้อยละของจ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรประเมินควำมสำมำรถ
ด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑

ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ จ ำแนกตำมระดับคุณภำพ 

การอ่านออกเสียง

การอ่านรู้เรื่อง

รวม ๒ สมรรถนะ



๑๔ 

รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปีของสถานศึกษา (Self – Assessment Report :  SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๑                       
  โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อ านาจคณูปถัมภ์)                

  

    ๒) ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน (RT) ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐-๒๕๖๑ 
          ๒.๑) เปรียบเทียบผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษำ     
ปีท่ี ๑  และร้อยละของผลต่ำงระหว่ำงปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐-๒๕๖๑ 
 

สมรรถนะ 
ปีกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ร้อยละของผลต่ำง 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ระว่ำงปีกำรศึกษำ 

     กำรอ่ำนออกเสียง ๘๘.๖๐ ๘๑.๙๑ -๖.๖๙ 
     กำรอ่ำนรู้เรื่อง ๗๕.๐๕ ๗๗.๖๘ +๒.๖๓ 

     รวม ๒ สมรรถนะ ๘๑.๘๒ ๗๙.๗๙ -๒.๐๓ 

 
 จากตารางเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษา   
ปีที่ ๑  และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ พบว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๑ การอ่าน      
ออกเสียง มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ร้อยละ ๖.๖๙ การอ่านรู้เรื่อง มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า            
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ร้อยละ ๒.๐๓ รวม ๒ สมรรถนะ มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ร้อยละ ๒.๐๓  
  
          ๒.๒) เปรียบเทียบผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษำ 
ปีท่ี ๑  และร้อยละของผลต่ำงระหว่ำงปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐-๒๕๖๑ จ ำแนกตำมร้อยละของระดับคุณภำพ 
 

 

๒.๓๘

๔.๗๖

๒๐.๖๓

๗๒.๒๒

๐.๐๐

๒.๐๒

๑๑.๑๑

๘๖.๘๖

๐.๐๐ ๒๐.๐๐ ๔๐.๐๐ ๖๐.๐๐ ๘๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีมำก

ผลประเมินกำรอ่ำนออกเสียง

ร้อยละของจ ำนวนนักเรียน ปี๒๕๖๐ ร้อยละของจ ำนวนนักเรียน ปี๒๕๖๑



๑๕ 

รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปีของสถานศึกษา (Self – Assessment Report :  SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๑                       
  โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อ านาจคณูปถัมภ์)                

  

 จากข้อมูลจะเห็นได้ว่า ผลการประเมินการอ่านออกเสียง จ าแนกตามร้อยละของระดับคุณภาพ         
ในระดับดีมาก ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีผลการประเมินต่ ากว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ร้อยละ ๑๔.๖๔  ระดับดี 
ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีผลการประเมินสูงกว่าปีการศึกษา ๒๕๖๐ คือ ร้อยละ ๙.๕๒ ระดับพอใช้ 
ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีผลการประเมินสูงกว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ร้อยละ ๒.๗๔ ระดับปรับปรุง  
ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีผลการประเมินสูงกว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ร้อยละ ๒.๓๘   
 

 
 
 จากข้อมูลจะเห็นได้ว่า ผลการประเมินการอ่านรู้เรื่อง จ าแนกตามร้อยละของระดับคุณภาพในระดับ  
ดีมาก ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีผลการประเมินสูงกว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ร้อยละ ๑๒.๙๙ ระดับดี ในปี
การศึกษา ๒๕๖๑ มีผลการประเมินต่ ากว่าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ร้อยละ ๑๒.๗๐ ระดับพอใช้ ในปีการศึกษา 
๒๕๖๑ มีผลการประเมินต่ ากว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ร้อยละ ๔.๒๒ ระดับปรับปรุง ในปีการศึกษา ๒๕๖๑     
มีผลการประเมินสูงกว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ร้อยละ ๐.๗๙ 
 
 
 
 

 

๐.๗๙

๐.๗๙

๓๑.๗๔

๖๓.๔๙

๐.๐๐

๕.๐๕

๔๔.๔๔

๕๐.๕๐

๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๒๐.๐๐ ๓๐.๐๐ ๔๐.๐๐ ๕๐.๐๐ ๖๐.๐๐ ๗๐.๐๐

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีมำก

ผลประเมินกำรอ่ำนรู้เรื่อง

ร้อยละของจ ำนวนนักเรียน ปี๒๕๖๐ ร้อยละของจ ำนวนนักเรียน ปี๒๕๖๑



๑๖ 

รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปีของสถานศึกษา (Self – Assessment Report :  SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๑                       
  โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อ านาจคณูปถัมภ์)                

  

๑.๗ ผลกำรประเมินกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (National Test : NT)   
 

     ๑) ผลกำรประเมินกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓  
 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๓    ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

ระดับ/วิชำ ด้ำนภำษำ ด้ำนค ำนวณ ด้ำนเหตุผล 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๖๖.๗๑ ๖๒.๕๑ ๖๐.๙๗ 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ๕๖.๐๔ ๔๘.๗๔ ๕๑.๑๕ 
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ. ๕๒.๗๓ ๔๗.๘๙ ๔๗.๕๗ 

คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ ๕๓.๑๘ ๔๗.๑๙ ๔๘.๐๗ 
  
 จากตารางพบว่า ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑  มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด ระดับสังกัด สพฐ. และ
ระดับประเทศทุกด้าน ได้แก่ ด้านภาษา คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๖๖.๗๑ ด้านค านวณ คะแนนเฉลี่ยของ
โรงเรียน ๖๒.๕๑ และด้านเหตุผล คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๖๐.๙๗ 

 
จ ำนวนของนักเรียนที่มีผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำน 

ของผู้เรียนระดับชำติ (NT) ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป 
  

ควำมสำมำรถ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
ด้ำนภำษำ ๗๕ ๘๒.๔๒ 

ด้ำนค ำนวณ ๖๔ ๗๐.๓๓ 
ด้ำนเหตุผล ๗๖ ๘๓.๕๒ 

เฉลี่ย ๗๑.๖๗ ๗๘.๗๖ 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 

รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปีของสถานศึกษา (Self – Assessment Report :  SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๑                       
  โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อ านาจคณูปถัมภ์)                

  

 
แผนภูมิแสดงจ ำนวนของนักเรียนที่มีผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำน 

ของผู้เรียนระดับชำติ (NT) ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป 

 
      ๒) ผลกำรประเมินกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐-
๒๕๖๑ 
             ๒.๑)  เปรียบเทียบผลกำรประเมินกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (NT)  

ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๓ และร้อยละของผลต่ำงระหว่ำงปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐-๒๕๖๑ 
 

ความสามารถ ปีกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ร้อยละของผลต่ำง  
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ระว่างปีการศึกษา  

     ด้ำนภำษำ ๖๔.๖๘ ๖๖.๗๑  +๒.๐๓  
     ด้ำนค ำนวณ ๔๔.๓๐ ๖๒.๕๑ +๑๘.๒๑  
     ด้ำนเหตุผล ๕๐.๗๐ ๖๐.๙๗ +๑๐.๒๗  
     รวมควำมสำมำรถเฉลี่ยทั้ง ๓ ด้ำน ๕๓.๒๒ ๖๓.๔๐ +๑๐.๑๘  
 

 
 จากตารางจะเห็นได้ว่า ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ ( NT)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ เปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบ
ความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ ( NT) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ ด้านภาษา มีร้อยละ
ของผลต่างระหว่างปีการศึกษาเพ่ิมขึ้น ๒.๐๓ ด้านค านวณ มีร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษาเพ่ิมขึ้น 
๑๘.๒๑ ด้านเหตุผลมีร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษาเพ่ิมข้ึน ๑๐.๒๗ ความสามารถทั้ง ๓ ด้าน มีร้อยละ
ของผลต่างระหว่างปีการศึกษาเพ่ิมขึ้น ๑๐.๑๘ ซึ่งมีผลโดยรวมในปีการศึกษา ๒๕๖๑ สูงกว่าปีการศึกษา 
๒๕๖๐ 

๘๒.๔๒

๗๐.๓๓

๘๓.๕๒

๗๘.๗๖

๖๐.๐๐

๖๕.๐๐

๗๐.๐๐

๗๕.๐๐

๘๐.๐๐

๘๕.๐๐

ด้ำนภำษำ ด้ำนค ำนวณ ด้ำนเหตุผล เฉลี่ย



๑๘ 

รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปีของสถานศึกษา (Self – Assessment Report :  SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๑                       
  โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อ านาจคณูปถัมภ์)                

  

            ๒.๒)  เปรียบเทียบผลกำรประเมินกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ  (NT)          
ร้อยละของผลต่ำงระหว่ำงปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐-๒๕๖๑ ทีจ่ ำแนกร้อยละของระดับคุณภำพ 

 
ควำมสำมำรถด้ำนภำษำ (Literacy) 

ปีกำรศึกษำ ดีมำก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

๒๕๖๐ ๒๑.๓๓ ๕๐.๖๖ ๒๔.๐๐ ๔.๐๐ 

๒๕๖๑ ๒๐.๘๗ ๕๒.๗๔ ๒๕.๒๗ ๑.๐๙ 

 
 

แผนภูมิเปรียบเทียบผลกำรประเมินกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (NT)  
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ จ ำแนกตำมร้อยละของควำมสำมำรถด้ำนภำษำ (Literacy) 

 

 
 
 จากข้อมูลจะเห็นได้ว่า ผลการประเมินความสามารถด้านภาษา (Literacy) จ าแนกตามร้อยละของ
ระดับคุณภาพในระดับ ดีมาก ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีผลการประเมินต่ ากว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ร้อยละ
๐.๔๖ ระดับดี ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีผลการประเมินสูงกว่าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ร้อยละ ๒.๐๙ ระดับพอใช้ 
ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีผลการประเมินสูงกว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ร้อยละ ๑.๒๗ ระดับปรับปรุง ในปี
การศึกษา ๒๕๖๑ มีผลการประเมินต่ ากว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ร้อยละ ๒.๙๑ 
 

๒๑.๓๓

๕๐.๖๖

๒๔.๐๐

๔.๐๐

๒๐.๘๗

๕๒.๗๔

๒๕.๒๗

๑.๐๙
๐.๐๐

๑๐.๐๐

๒๐.๐๐

๓๐.๐๐

๔๐.๐๐

๕๐.๐๐

๖๐.๐๐

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง

ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑



๑๙ 

รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปีของสถานศึกษา (Self – Assessment Report :  SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๑                       
  โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อ านาจคณูปถัมภ์)                

  

ควำมสำมำรถด้ำนค ำนวณ (numeracy) 
 

ปีกำรศึกษำ ดีมำก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

๒๕๖๐ ๑๔.๖๖ ๑๘.๖๖ ๔๘.๐๐ ๑๘.๖๖ 

๒๕๖๑ ๓๖.๒๖ ๒๙.๖๗ ๓๑.๘๖ ๒.๑๙ 

 
แผนภูมิ เปรียบเทียบผลกำรประเมินกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (NT) 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ จ ำแนกตำมร้อยละของควำมสำมำรถด้ำนค ำนวณ (numeracy) 

 

 
 

จากข้อมูลจะเห็นได้ว่า ผลการประเมินความสามารถด้านค านวณ (numeracy) จ าแนกตามร้อยละ
ของระดับคุณภาพในระดับ ดีมาก ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีผลการประเมินสูงกว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ร้อยละ
๒๑.๖ ระดับดี ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีผลการประเมินสูงกว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ร้อยละ ๑๑.๐๑ ระดับ
พอใช้ ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีผลการประเมินต่ ากว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ร้อยละ ๑๖.๑๔ ระดับปรับปรุง   
ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีผลการประเมินต่ ากว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ร้อยละ ๑๖.๔๗ 

 

 

 

๑๔.๖๖
๑๘.๖๖

๔๘.๐๐

๑๘.๖๖

๓๖.๒๖

๒๙.๖๗ ๓๑.๘๖

๑.๐๙
๐.๐๐

๑๐.๐๐

๒๐.๐๐

๓๐.๐๐

๔๐.๐๐

๕๐.๐๐

๖๐.๐๐

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง

ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑



๒๐ 

รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปีของสถานศึกษา (Self – Assessment Report :  SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๑                       
  โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อ านาจคณูปถัมภ์)                

  

ควำมสำมำรถด้ำนเหตุผล (reasoning ability) 
 

ปีกำรศึกษำ ดีมำก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

๒๕๖๐ ๕.๓๓ ๔๑.๓๓ ๔๖.๖๖ ๖.๖๖ 

๒๕๖๑ ๑๘.๖๘ ๕๖.๐๔ ๒๓.๐๗ ๒.๑๙ 

 
แผนภูมิ เปรียบเทียบผลกำรประเมินกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (NT) 

ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ จ ำแนกตำมร้อยละของควำมสำมำรถด้ำนเหตุผล (reasoning ability) 
 

 
 
จากข้อมูลจะเห็นได้ว่า ผลการประเมินความสามารถด้านเหตุผล ( reasoning ability ) จ าแนกตาม

ร้อยละของระดับคุณภาพในระดับ  ดีมาก ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีผลการประเมินสูงกว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ร้อยละ ๑๓.๓๕ ระดับดี ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีผลการประเมินสูงกว่าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ร้อยละ ๑๔.๗๑ 
ระดับพอใช้ ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีผลการประเมินต่ ากว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ร้อยละ ๒๓.๕๙ ระดับ
ปรับปรุง ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีผลการประเมินต่ ากว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ร้อยละ ๔.๔๗ 

 

 

๕.๓๓

๔๑.๓๓
๔๖.๖๖

๖.๖๖

๑๘.๖๘

๕๖.๐๔

๒๓.๐๗

๒.๑๙
๐.๐๐

๑๐.๐๐

๒๐.๐๐

๓๐.๐๐

๔๐.๐๐

๕๐.๐๐

๖๐.๐๐

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑



๒๑ 

รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปีของสถานศึกษา (Self – Assessment Report :  SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๑                       
  โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อ านาจคณูปถัมภ์)                

  

๑.๘ ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)       

     ๑) ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 
 

ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 
ระดับ/วิชา ภาษาไทย 

(๖๑) 
คณิตศาสตร์ 

(๖๔) 
วิทยาศาสตร์ 

(๖๕) 
ภาษาอังกฤษ 

(๖๓) 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๕๘.๒๕ ๓๗.๕๕ ๔๐.๖๐ ๓๙.๓๖ 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ๕๘.๔๙ ๓๙.๙๖ ๔๑.๗๒ ๔๕.๐๐ 
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ. ๕๔.๖๑ ๓๕.๖๕ ๓๘.๑๓ ๓๕.๔๗ 
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ ๕๕.๙๐ ๓๗.๕๐ ๓๙.๑๒ ๓๙.๒๔ 

 
 จากตารางพบว่าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET) ของนักเรียน ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกวิชา ได้แก่ วิชา
ภาษาไทย คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๕๘.๒๕  วิชาวิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ๔๐.๖๐ วิชา
ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๓๙.๓๖ และวิชาคณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ๓๗.๕๕ 
 

ตำรำงเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๖ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 
โรงเรียนอนุบำลบ้ำนบึง “อ ำนำจคณูปถัมภ์” กับ ระดับเขตพื้นที่ ระดับสังกัดและระดับประเทศ 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ เปรียบเทียบความแตกต่าง 
ระดับ

โรงเรียน 
ระดับเขต

พ้ืนที่ 
ระดับ 
สพฐ. 

ระดับ 
ประเทศ 

ระดับ 
จังหวัด 

ระดับ 
สพฐ. 

ระดับ 
ประเทศ 

หมาย
เหตุ 

ภาษาไทย ๕๘.๒๕ ๕๘.๙๐ ๕๔.๖๑ ๕๕.๙๐ -๐.๖๕ +๓.๖๔ +๒.๓๕  

คณิตศาสตร์ ๓๗.๕๕ ๓๙.๗๕ ๓๕.๖๕ ๓๗.๕๐ -๒.๒๐ +๑.๙ +๐.๐๕  

วิทยาศาสตร์ ๔๐.๖๐ ๔๑.๗๖ ๓๘.๑๓ ๓๙.๑๒ -๑.๑๖ +๒.๔๗ +๑.๔๘  

ภาษาอังกฤษ ๓๙.๓๖ ๔๓.๔๒ ๓๕.๔๗ ๓๙.๒๔ -๔.๐๖ +๓.๘๙ +๐.๑๒  

  

 จากตารางผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น พ้ืนฐาน  (O-NET) ของนักเรียนระดับ                 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๑  พบว่าวิชาภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน 
(๕๘.๒๕) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด(๕๔.๖๑) และคะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ (๕๕.๙๐) วิชา



๒๒ 

รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปีของสถานศึกษา (Self – Assessment Report :  SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๑                       
  โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อ านาจคณูปถัมภ์)                

  

วิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน (๔๐.๖๐) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด(๓๘.๑๓) และคะแนน
เฉลี่ยระดับประเทศ (๓๙.๑๒) วิชาภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน (๓๙.๓๖)  สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับสังกัด (๓๕.๔๗) และคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ (๓๙.๒๔) และวิชาคณิตศาสตร์คะแนนเฉลี่ยระดับ
โรงเรียน (๓๗.๕๕) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด (๓๕.๖๕) และคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ (๓๗.๕๐) 

 
แผนภูมิแสดงจ ำนวนของนักเรียนที่มีผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ 
ระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) คะแนน ๕๐ ขึ้นไปในแตล่ะวิชำ 

 

 
       
 จากแผนภูมินักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษา  
ปีที่ ๖  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๑  นักเรียนที่มีคะแนน ๕๐ ขึ้นไปในแต่ละวิชา พบว่าวิชาที่มีคะแนน ๕๐   
ขึ้นไปมากที่สุด วิชาภาษาไทย คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๕๕ รองลงมาคือ วิชาคณิตศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๔๕        
วิชาภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๓๖ และวิชาวิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๓๖ ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

ร้อยละ ๗๔.๕๕ ๒๕.๔๕ ๑๖.๓๖ ๑๘.๑๘

๗๔.๕๕

๒๕.๔๕
๑๖.๓๖ ๑๘.๑๘

ร้อยละของนักเรียนที่ได้คะแนน ๕๐ ขึ้นไป



๒๓ 

รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปีของสถานศึกษา (Self – Assessment Report :  SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๑                       
  โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อ านาจคณูปถัมภ์)                

  

 
  ๒)  เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)  
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐-๒๕๖๑ 
   ๒.๑)  เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ชั้นประถมศึกษา 
 ปีที่ ๖  และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑ 

 
 
 จากข้อมูลพบว่า วิชาภาษาไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๐  
ร้อยละ ๕.๐๗ วิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ร้อยละ ๑.๙๑ 
วิชาวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีคะแนนเฉลี่ยสู งกว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ร้อยละ ๐.๖๘                           
วิช าภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ร้อยละ ๒.๖๘ 

 

 

 

  

ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ

๒๕๖๑ ๕๘.๒๕ ๓๗.๕๕ ๔๐.๖๐ ๓๙.๓๖

๒๕๖๐ ๕๓.๑๘ ๓๙.๔๖ ๓๙.๙๒ ๓๖.๖๘

๐.๐๐

๑๐.๐๐

๒๐.๐๐

๓๐.๐๐

๔๐.๐๐

๕๐.๐๐

๖๐.๐๐

๗๐.๐๐

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย

ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑
ระดับชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๖



๒๔ 

รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปีของสถานศึกษา (Self – Assessment Report :  SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๑                       
  โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อ านาจคณูปถัมภ์)                

  

๑.๙. ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ระดับปฐมวัย  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 
 

มำตรฐำน 
ระดับ

คุณภำพ 
แปลผล 

มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของเด็ก ๕ ยอดเยี่ยม 

     ๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได้ 

๕ ยอดเยี่ยม 

     ๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ๕ ยอดเยี่ยม 
     ๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ๕ ยอดเยี่ยม 
     ๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและ
แสวงหาความรู้ได้ 

๕ ยอดเยี่ยม 

รวมมำตรฐำนที่ ๑ ๕ ยอดเยี่ยม 

มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ๔ ดีเลิศ 
   ๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   ๔ ดีเลิศ 
   ๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ๕ ยอดเยี่ยม 
   ๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ๔ ดีเลิศ 
   ๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและพียงพอ ๔ ดีเลิศ 
   ๒.๕ ให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

๕ ยอดเยี่ยม 

   ๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ๔ ดีเลิศ 

รวมมำตรฐำนที่ ๒ ๔ ดีเลิศ 

มำตรฐำนที่ ๓ กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ ๕ ยอดเยี่ยม 
   ๓.๑ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

๕ ยอดเยี่ยม 

   ๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข ๕ ยอดเยี่ยม 

   ๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ๔ ดีเลิศ 
   ๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการ
เด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

๕ ยอดเยี่ยม 

รวมมำตรฐำนที่ ๓ ๕ ยอดเยี่ยม 

สรุปผลกำรประเมินในของสถำนศึกษำ ระดับปฐมวัย   ๔.๖๖ ยอดเยี่ยม 



๒๕ 

รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปีของสถานศึกษา (Self – Assessment Report :  SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๑                       
  โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อ านาจคณูปถัมภ์)                

  

 
   ๑.๑๐ ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
           ปกีำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

 

 

มำตรฐำน 
ระดับ

คุณภำพ 
แปลผล 

มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน ๔.๗๐ ยอดเยี่ยม 
     ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ๔.๖๖ ยอดยี่ยม 
            ๑)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
ค านวณ 

๕ ยอดยี่ยม 

            ๒)  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

๕ ยอดยี่ยม 

            ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ๔ ดีเลิศ 
            ๔)  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๕ ยอดยี่ยม 
            ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ๔ ดีเลิศ 
            ๖)  มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ๕ ยอดยี่ยม 

รวม  ๑.๑ ๔.๖๖ ยอดยี่ยม 
     ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ๔.๗๕ ยอดเยี่ยม 
            ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ๕ ยอดเยี่ยม 
            ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ๕ ยอดเยี่ยม 
            ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ๔ ดีเลิศ 
            ๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ๕ ยอดเยี่ยม 

รวม ๑.๒ ๔.๗๕ ยอดเยี่ยม 
รวมมำตรฐำนที่ ๑ ( ๑.๑ + ๑.๒) ๔.๗๐ ยอดเยี่ยม 



๒๖ 

รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปีของสถานศึกษา (Self – Assessment Report :  SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๑                       
  โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อ านาจคณูปถัมภ์)                

  

มำตรฐำน 
ระดับ

คุณภำพ 
แปลผล 

มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  ๔.๘๓ ยอดเยี่ยม 
     ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  ๕ ยอดเยี่ยม 
     ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ๕ ยอดเยี่ยม 
     ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

๕ ยอดเยี่ยม 

     ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ๕ ยอดเยี่ยม 
     ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

๔ ดีเลิศ 

     ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ 

๕ ยอดเยี่ยม 

รวมมำตรฐำนที่ ๒ ๔.๘๓ ยอดเยี่ยม 
มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ๔.๐๐ ดีเลิศ 
     ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

๔ ดีเลิศ 

     ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ๔ ดีเลิศ 
     ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ๔ ดีเลิศ 
     ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

๔ ดีเลิศ 

     ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

๔ ดีเลิศ 

รวมมำตรฐำนที่ ๓ ๔.๐๐ ดีเลิศ 

สรุปผลกำรประเมินในของสถำนศึกษำ  
ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

๔.๕๑ ยอดเยี่ยม 



๒๗ 

รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปีของสถานศึกษา (Self – Assessment Report :  SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๑                       
  โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อ านาจคณูปถัมภ์)                

  

ส่วนที่ ๒ 
ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 

 
   ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ   ระดับกำรศึกษำปฐมวัย  
 

มำตรฐำน ค่ำคะแนน ระดับคุณภำพ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก ๕.๐๐ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ๔.๐๐ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ๕.๐๐ ยอดเยี่ยม 

สรุปผลกำรประเมินในของสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำปฐมวัย ๔.๖๖ ยอดเยี่ยม 

มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของเด็ก 

ที ่ ประเด็นกำรประเมิน ระดับคุณภำพ ร่องรอยควำมพยำยำม 
๑. มีพัฒนาการด้านร่างกาย 

แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และ
ดูแลความปลอดภัยของตนเอง
ได้    

ยอดเยี่ยม 
(๕) 

- โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
- โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด
และอบายมุข 
- โครงการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย 
- โครงการออกก าลังกายรับแสงตะวัน 
- โครงการ sports for kids 
- โครงการ stem 
- แบบบันทึกการวัดน  าหนัก-สว่นสูง 
- แบบบันทึกภาวะการเจริญเติบโตของนักเรียน 
- แบบบันทึกการรับประทานอาหารกลางวัน 
- แบบบันทึกการแปรงฟัน 
- แบบทดสอบสมรรถภาพ 
- แบบบันทึกการดื่มนม 
- กิจกรรมประจ าวัน 6 กิจกรรม    
- แบบบันทึกการตรวจสุขภาพ 
- กิจกรรมส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 



๒๘ 
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ที ่ ประเด็นกำรประเมิน ระดับคุณภำพ ร่องรอยควำมพยำยำม 
๒. มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 

ควบคุมและแสดงออกทาง
อารมณ์ 

ยอดเยี่ยม 
(๕) 

- โครงการออกก าลังกายรับแสงตะวัน 
- โครงการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย 
- โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
- กิจกรรมประจ าวัน ๖ กิจกรรม   
- แบบบันทึกความดี 
- แบบบันทึกพัฒนาการ 
- กิจกรรมส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
- ผลงานเด็ก 

๓. มีพัฒนาการด้านสังคม 
ช่วยเหลือตนเอง และเป็น
สมาชิกท่ีดีของสังคม 

ยอดเยี่ยม 
(๕) 

- โครงการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย 
- กิจกรรมทัศนศึกษา 
- โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยและวันส าคัญ 
- โครงการ sports for kids 
- โครงการ stem 
- โครงการ ทัศนศึกษา 
- โครงการ วันเด็ก 
- โครงการ play & learn 
- แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านเด็ก 
- กิจกรรมประจ าวัน ๖ กิจกรรม 
- กิจกรรมสานสัมพันธ์ครอบครัว   
- แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล  
- กิจกรรมส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
- กิจกรรมสวดมนต์ 
- วิจัยในชั้นเรียน  

๔. มีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
สื่อสารได้มีทักษะการคิด
พ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

ยอดเยี่ยม 
(๕) 

- โครงการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย 
- กิจกรรมประจ าวัน ๖ กิจกรรม     
- กิจกรรมโฮมรูม 
- โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
- กิจกรรม STEM 
- แผนการจัดประสบการณ์   
- บันทึกผลการจัดประสบการณ์ 
- สมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน    



๒๙ 

รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปีของสถานศึกษา (Self – Assessment Report :  SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๑                       
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- บันทึกผลการจัดประสบการณ์ 
- เกียรติบัตรนักเรียน   
- แบบประเมินพัฒนาการเด็ก 
- กิจกรรมรักการอ่าน 
- แฟ้มสะสมผลงานของเด็ก 
- โครงการห้องสมุดมีชีวิต 
- กิจกรรมทัศนศึกษา 
- กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ 
- แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก 

เฉลี่ย ๕  
สรุประดับคุณภำพมำตรฐำน ยอดเยี่ยม 

ระดับคุณภำพ : ยอดเยี่ยม 

๑.๑ กระบวนกำรพัฒนำ   
 มำตรฐำนที่ ๑ ตัวบ่งชี้ ๑.๑  โรงเรียนมีการวางแผนก าหนดแนวทางในการพัฒนาผู้เรียน ให้มี
พัฒนาการด้านร่างกายอย่างสมวัย โดยจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรปฐมวัย กิจกรรม
เคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมทักษะการดูแลและช่วยเหลือตนเอง กิจกรรมการ
รับประทานอาหาร กิจกรรมการดื่มนม กิจกรรมแปรงฟัน กิจกรรมล้างมือ ๗ ขั้นตอน กิจกรรมโฮมรูม  
การตรวจสุขภาพ บันทึกสุขภาพ โดยมีการวางแผนการด าเนินงาน มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ   
มีการด าเนินการตามแผน การวัดและประเมินผล  สถานศึกษาขอความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน
ช่วยดูแลสุขภาพอนามัยเด็กเป็นพิเศษ  เด็กได้ดื่มนมจืดทุกวันส่งผลให้เด็กมี การเจริญเติบโตสมวัย   
มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย  มีรูปร่างสมส่วนไม่อ้วนไม่ผอมเกินไป ครูจัดกิจกรรม
เคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมกลางแจ้ง เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย ให้เด็กมีทักษะในการใช้
กล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก ในการเดิน วิ่ง กระโดด ปีนป่าย จับต้องสิ่งของ ใส่รองเท้า เล่นเครื่องเล่น 
ทีส่นาม  การวาดภาพระบายสี ปั้น ฉีกปะกระดาษได้คล่องแคล่ว เด็กฝึกการช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจ าวันอย่างเหมาะสมตามวัย รู้จักรักษาความสะอาดของร่างกาย ล้างมือก่อนและหลังการ
รับประทานอาหาร แปรงฟันหลังรับประทานอาหาร ท าความสะอาดร่างกายหลังใช้ห้องสุขา เด็กได้รับการ
ฝึกปฏิบัติตนให้รู้จักระมัดระวังตนเองไม่ให้เกิดอันตราย  รู้จักวิธีเล่นที่ปลอดภัย ไม่เล่นรุนแรงและไม่เล่นใน
ที่เสี่ยงภัย สถานศึกษาจัดอาคารสถานที่ ห้องเรียนให้มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีสื่อพัฒนาเด็กใน
ด้านต่าง ๆ  ซึ่งงาน/โครงการ/กิจกรรมดังกล่าว ได้รับการร่วมมือจากเด็ก ผู้ปกครองและการสนับสนุนใน
การด าเนินงานจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ชุมชนเป็นอย่างดี  ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายพึงพอใจ   
การด าเนินงานส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย 



๓๐ 
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 มำตรฐำนที่ ๑ ตัวบ่งช้ี ๑.๒  โรงเรียนได้วางแผนก าหนดแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการ
ด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย โดยจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรปฐมวัย มีกิจกรรมต่าง  ๆ ที่
หลากหลายและด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  ของโครงการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเช่น โครงการออกก าลังกาย
รับแสงตะวัน โครงการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรมบ าเพ็ญประ โยชน์ 
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โครงการส่งเสริมกีฬานักเรียนและนันทนาการ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย เพ่ือกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจของเด็ก มีการแข่งขันกีฬาสี  มีการเข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ในท้องถิ่นและในเขตพ้ืนที่  เด็กสนใจและเข้าร่วมกิจกรรม เกม การละเล่น การออกก าลัง
กาย กิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบดนตรีและจังหวะ การแสดง เต้นประกอบเพลงในงานวันส าคัญต่าง  ๆ 
เด็กสามารถร้องเพลงและเคลื่อนไหวตามจังหวะเพลง ยิ้มแย้มแจ่มใสด้วยท่าทางที่มีความสุข ได้แสดงออก
อย่างสร้างสรรค์ และมีความสนใจที่จะร่วมกิจกรรม ทั้งด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว มีผลงานการ
วาดภาพระบายสี ตัดปะกระดาษสี การปั้นดินน้ ามันตามจินตนาการเป็นรูปต่าง ๆ ครูมีการฝึกให้ผู้เรียน
ร่วมกันท างานเป็นกลุ่มทั้งในและนอกห้องเรียน ผู้เรียนรู้จักการปรับตัว กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และท า
กิจกรรมต่าง ๆ อย่างสนใจจากแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา มีความสุขในการร่วมท า
กิจกรรมและสามารถท ากิจกรรมต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี  สถานศึกษามีอาณาบริเวณและแหล่งเรียนรู้ภายใน
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็ก มีการจัดอาคารสถานที่ ห้องเรียน โรงอาหาร ให้เหมาะสม มีบรรยากาศที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ และมีสื่อที่จะพัฒนาเด็กในด้านต่าง ๆ  ซึ่งงาน/โครงการ/กิจกรรมดังกล่าว ผู้ปกครองและ
ชุมชนให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายพึงพอใจ  การด าเนินงานส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการ
ด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย   
 มำตรฐำนที่  ๑ ตัวบ่งชี้  ๑.๓  โรงเรียนส่งเสริมให้ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย โดยจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรปฐมวัย มีการจัดประสบการณ์ประจ าวัน ๖ กิจกรรมตามแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้และบันทึกหลังการจัดประสบการณ์ จัดท าแบบบันทึกพฤติกรรมผู้เรียน  และ
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  ของโครงการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเช่น กิจกรรมวันส าคัญ กิจกรรมทัศนศึกษา 
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยและวันส าคัญ โครงการส่งเสริมกีฬานักเรียนและ
นันทนาการ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โดยมีการวางแผนการด าเนินงาน ก าหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ค าสั่งให้ทุกคนร่วมกันดูแลเอาใจใส่เด็ก ด าเนินการตามแผน มีการวัดและประเมินผล ส่งผลให้
เด็กมีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ รู้จักประหยัด รู้จักอดทนรอคอย รู้คุณผู้อ่ืน  มีเมตตากรุณา มีน้ าใจ  
รู้จักจัดเก็บของเล่นของใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ สถานศึกษามีการรณรงค์เรื่องระเบียบวินัย การเข้าแถว ร้อง
เพลงชาติ และเดินเข้าห้องเรียนอย่างเป็นระเบียบ  ครูอบรมกล่อมเกลาจิตใจของเด็กให้มีความเมตตา
กรุณา จัดกิจกรรมการเล่านิทานที่มีคติสอนเตือนใจ  ไม่รังแกเพ่ือน  ไม่รังแกสัตว์  เด็กรู้จักกล่าวค าขอโทษ 
ขอบคุณ เคารพในสิทธิของผู้อื่น ปฏิบัติตามกฎของห้องเรียนสถานศึกษา วัฒนธรรมไทย  และหลักศาสนา
ที่ตนนับถือ รู้จักการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี  เด็กท าความเคารพผู้ใหญ่ด้วยการไหว้และเดิน  ก้มหลังเมื่อ
ผ่านผู้ใหญ่  เด็กแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของเพ่ือนใน 



๓๑ 

รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปีของสถานศึกษา (Self – Assessment Report :  SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๑                       
  โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อ านาจคณูปถัมภ์)                

  

การท างานหรือท ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันได้  ซึ่งงาน/โครงการ/กิจกรรมดังกล่าว ผู้ปกครองและชุมชนให้
การสนับสนุนเป็นอย่างดี  ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายพึงพอใจ  การด าเนินงานส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม
สมวัย   
 มำตรฐำนที่ ๑ ตัวบ่งชี้ ๑.๔  โรงเรียนส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย โดยจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรปฐมวัย มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน
และบริบทของสถานศึกษา บันทึกหลังการจัดประสบการณ์ มีการประเมินพฤติกรรมของเด็กอย่าง
หลากหลาย และส่งผลการประเมินแจ้งผู้ปกครอง  ห้องเรียนมีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้  มีมุม
ประสบการณ์เสริมการเรียนรู้ มุมหนังสือ  โทรทัศน์  เครื่องเล่นซีดี แผ่นซีดี สถานศึกษาวางแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ได้แก่  โครงการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยจัดกิจกรรมประจ าวัน ๖ กิจกรรม  กิจกรรม 
ENGLISH FOR FUN กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน กิจกรรม STEM  กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมห้องสมุด 
กิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย โครงการพานักเรียนไป
แหล่งเรียนรู้ โครงการซึ่งงาน/โครงการ/กิจกรรมดังกล่าว ผู้ปกครองและชุมชนให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี 
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายพึงพอใจ  การด าเนินงานส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย   

๑.๒ ผลกำรด ำเนินงำน  
 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย  และมีการประเมินโครงการ/
กิจกรรมทุกโครงการพบว่า บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้  มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องใน
ระดับดีมาก  เป็นที่ยอมรับของชุมชนจากการเข้าร่วมกิจกรรมการวาดภาพระบายสีระดับอนุบาล กิจกรรม
การระบายสี ตุ๊กตาปูนปั้นในระดับท้องถิ่น การเข้าร่วมแข่งขันกีฬาอนุบาล  กิจกรรมการปั้นดินน้ ามัน 
กิจกรรมการสร้างภาพด้วยการตัดฉีกปะกระดาษใน ระดับสหวิทยาเขต ส่งผลให้ด้านคุณภาพของเด็ก มีผล
การประเมินคุณภาพ ในระดับยอดเยี่ยม 

๑.๓ จุดเด่น 
 เด็กมีร่างกายเติบโตตามวัย มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัยสามารถดูแล
สุขภาพและหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่    
พึงประสงค์ มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มี
อารมณ์ แจ่มใส ร่ าเริง สนุกสนาน ร่วมกิจกรรมอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีสติปัญญาเรียนรู้ได้ตาม
กิจกรรม ประจ าวันอย่างดี 
 
 
 
 
 



๓๒ 

รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปีของสถานศึกษา (Self – Assessment Report :  SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๑                       
  โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อ านาจคณูปถัมภ์)                

  

๑.๔ จุดควรพัฒนำ 
 โรงเรียนควรก าหนดแผนปฏิบัติการ จัดโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งเน้นพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ 
มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได ้ 
 

๑.๕ แผนงำน/แนวทำงพัฒนำคุณภำพให้ดีขึ้นกว่ำเดิม (อย่ำงน้อย ๑ ระดับ) 
 ๑. พัฒนากิจกรรม STEM, กิจกรรม English for fun และ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  
 ๒. น าหลักพุทธศาสนามาประยุกต์ในการจัดประสบการณ์ 

มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

ที ่ ประเด็นกำรประเมิน ระดับคุณภำพ ร่องรอยควำมพยำยำม 
๑. มีหลักสูตรครอบคลุม

พัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน 
สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น 

ดีเลิศ 
(๔) 

- หลักสูตรปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง 
(อ านาจคณูปถัมภ์) 
- หน่วยการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร 
- ภาพการจัดกิจกรรรมการเรียนการสอน 6 
กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์ กิจกรรมเสรี กิจกรรม
กลางแจ้ง กิจกรรมเกมการศึกษา 
- ภาพกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนนอก
ห้องเรียน 

๒. จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ยอดเยี่ยม 
(๕) 

- ค าสั่งแต่งตั งคณะครูเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน 
ประจ าปีการศึกษา 2561 
- ปริญญาบัตรครูปฐมวัย ที่จบตรงหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย 



๓๓ 

รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปีของสถานศึกษา (Self – Assessment Report :  SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๑                       
  โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อ านาจคณูปถัมภ์)                

  

ที ่ ประเด็นกำรประเมิน ระดับคุณภำพ ร่องรอยควำมพยำยำม 
๓. ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญ

ด้านการจัดประสบการณ์ 
ดีเลิศ 
(๔) 

- การเข้าร่วมอบรม พัฒนาศักยภาพครูผู้สอน 
- การอบรมหลักสูตร "กลยุทธ์การพัฒนา
กระบวนการคิด" 
- การอบรมหลักสูตร "การพัฒนาจรรยา 
บรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา" 
- อบรมโครงการบ้านนักวิทยา 
ศาสตร์น้อย 
- โครงการฝึกอบรมผู้น านันทนาการจังหวัด
ชลบุร ี
- โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรหลักสูตร 
"ระบบการสอนปฐมวัยแบบญี่ปุ่น" 
- อบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV) 
- การประชุมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 256๑ 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล
และออนไลน์ หลักสูตรการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้แบบบูรณาการ วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี 
- อบรมหลักสูตรการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ
การคิดด้วยสื่อเทคโนโลยีและเตรียมด้านการ
อ่านการเขียนระดับปฐมวัย 
- เกียรติบัตรการเข้าร่วมอบรมต่างๆ 
- โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๔. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือ
การเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและ
เพียงพอ 

ดีเลิศ 
(๔) 

- โครงการสรรค์สร้างนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้ 
ระดับปฐมวัย 
- ภาพการจัดมุมประสบการณ์ท่ีหลากหลาย
ภายในห้องเรียน ได้แก่ มุมหนังสือ มุมศิลปะ 
มุมบทบาทสมมติ และมุมวิทยาศาสตร์  
- ภาพสนามเด็กเล่นทั งในร่มและกลางแจ้งที่มี
ปลอดภัย 
- ภาพสื่อเทคโนโลยีทั งภายในห้องเรียน 
- โครงการพัฒนาสนามเด็กเล่นปฐมวัย 
- โครงการจัดซื อสื่อการเรียนการสอนห้องเรียน
ปฐมวัย 



๓๔ 

รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปีของสถานศึกษา (Self – Assessment Report :  SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๑                       
  โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อ านาจคณูปถัมภ์)                

  

ที ่ ประเด็นกำรประเมิน ระดับคุณภำพ ร่องรอยควำมพยำยำม 
๕. ให้บริการสื่อเทคโนโลยี

สารสนเทศและสื่อการเรียนรู้ 
เพ่ือจัดการสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

ยอดเยี่ยม 
(๕) 

- โครงการสรรค์สร้างนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้ 
ระดับปฐมวัย 
- ภาพมุมการเรียนรู้ในห้องเรียน เช่น มุม
หนังสือ มุมบทบาทสมมุติ มุมเกมการศึกษา 
- เล่มบันทึกการเบิกวัสดุ/อุปกรณ์ 
- ภาพภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียนมีสื่อ
เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรม 
- ภาพการใช้เครื่องเล่นสนาม 
- โครงการจัดซื อสื่อการเรียนการสอนห้องเรียน
ปฐมวัย 

๖. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิด
โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม 

ดีเลิศ 
(๔) 

- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- เอกสารประเมินโครงการนิเทศภายในของ
โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อ านาจคณูปถัมภ์) 
- รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปีของ
สถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
- รายงานการประเมินตนเองของครูรายบุคคล 
(SAR) 
- รายงานการประชุมผู้ปกครอง เพื่อเป็นการ
ก าหนดเป้าหมายที่จะพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้
ตอบสนองตามศักยภาพและความต้องการของ
ผู้เรียน 
- รายงานกิจกรรมวันเข้าพรรษา 
- รายงานกิจกรรมวันแม่ 
- รายงานกิจกรรมวันเด็ก 
- โครงการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย 

เฉลี่ย ๔ 
สรุประดับคุณภำพมำตรฐำน ดีเลิศ 

ระดับคุณภำพ : ยอดเยี่ยม 

๒.๑ กระบวนกำรพัฒนำ  
 มำตรฐำนที่ ๒ ตัวบ่งชี้ ๒.๑ โรงเรียนส่งเสริมครูให้มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็น
ส าคัญ โดยจัดประสบการณ์   การเรียนรู้ตามหลักสูตรปฐมวัยของสถานศึกษาให้มีความสอดคล้องกับ
บริบทของท่องถิ่น มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ บันทึกหลังการจัดประสบการณ์ และการจัด
กิจกรรม ๖ กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรม
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ศิลปะสร้างสรรค์ กิจกรรมเสรี กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมเกมการศึกษา โดยครูเป็นผู้ออกแบบการจัด
กิจกรรมให้เด็กมีพัฒนาการครบทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการด้านร่างกาย ครูให้เด็ก
รู้จักปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันและดูแลรักษาร่างกายให้แข็งแรง ส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการด้าน
อารมณ์และจิตใจ  ครูส่งเสริมให้เด็กมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน รู้จักการรอคอย ท ากิจกรรมที่
ตนเองถนัด ส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการด้านสังคม ให้เด็กมีความประพฤติที่ดี มีคุณธรรม มีมารยาท
ไทย ชื่นชมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการด้านสติปัญญา โดยจัดกิจกรรมให้
เด็กสืบค้น ส ารวจ และตั้งค าถามเพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว เล่านิทาน คุ้นเคยกับ
หนังสือและได้อ่านหนังสือตามวัย ได้เล่นและลงมือกระท าด้วยตนเอง แสดงความคิดสร้างสรรค์อย่างอิสระ
และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 มำตรฐำนที่ ๒ ตัวบ่งชี้ ๒.๒ โรงเรียนจัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน โดยครูทุกคนจบการศึกษาทางด้าน
ปฐมวัยโดยตรง จึงมีความรู้ความสามารถในการจัดประสบการณ์ที่เหมาะสมแก่เด็กปฐมวัย และเป็นบุคคล
ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและบุคลิกภาพที่เหมาะสม รวมทั้งเป็นผู้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี ต่อเด็ก ผู้ปกครอง และ
ชุมชน และยังมีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ มอบหมายให้ครูทุกคนร่วมกันดูแลเอาใจใส่เด็ก 
 มำตรฐำนที่ ๒ ตัวบ่งชี้ ๒.๓ โรงเรียนส่งครูเข้ารับการอบรมอย่างน้อย ๒๐ ชั่วโมง/ปี ในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัยเป็นประจ าทุกปี เพ่ือส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านการจัด
ประสบการณ์ที่มีความทันสมัยของการพัฒนาเด็กในยุคปัจจุบัน สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาต่อยอดใน 
การจัดกิจกรรมให้มีความเหมาะสมกับเด็กในแต่ละช่วงวัยและพัฒนาเด็กตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 มำตรฐำนที่ ๒ ตัวบ่งช้ี ๒.๔  โรงเรียนมีการจักสภาพแวดล้อมท่ีตั้งเป็นสัดส่วน ห่างจากสิ่งรบกวนและ
ปัญหาสารเสพติด มีพ้ืนที่ห้องส าหรับจัดกิจกรรมเหมาะสมกับจ านวนเด็ก คือไม่น้อยกว่า ๒ ตารางเมตรต่อ
เด็ก ๑ คน  ห้องเรียนโปร่งสบาย แสงสว่างเพียงพอ มีโต๊ะเก้าอ้ี ของใช้ ของเล่น ที่ เลือกสรรให้มี        
ความปลอดภัยส าหรับเด็ก โรงเรียนจัดสรรพ้ืนที่ภายนอกอาคารเรียนเป็นสนามเด็กเล่นและท ากิจกรรม
นอกห้องเรียน จัดแหล่งเรียนรู้ประกอบด้วย สนามเด็กเดล่นสร้างปัญญา พร้อมแหล่งเรียนรู้ให้ศึกษา      
มีความสวยงามร่มรื่น จัดท าที่พักรอและมุมการเรียนรู้ส าหรับผู้ปกครอง ครู นักเรียน ร่วมกันดู แลความ
สะอาด น้ าดื่ม น้ าใช้ตลอดจนภาชนะ ของเล่นของใช้ของเด็ก ให้สะอาด ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ ครู
ดูแลความปลอดภัยเด็กภายในและภายนอกห้องเรียนตั้งแต่เด็กมาโรงเรียนจนกลับบ้าน จัดระบบเฝ้าระวัง
และวิเคราะห์ความเสี่ยงและประสานงานกับสถานีต ารวจ 
 มำตรฐำนที่ ๒ ตัวบ่งช้ี ๒.๕  โรงเรียนจัดห้องเรียนเพียงพอเหมาะสมกับจ านวนเด็ก ภายในห้องเรียน
มีมุมประสบการณ์ต่าง ๆ  เช่น มุมหนังสือ มุมบทบาทสมมติ มุมเกมการศึกษา มุมวิทยาศาสตร์ มีพ้ืนที่
ห้องส าหรับจัดกิจกรรมเหมาะสมกับจ านวนเด็ก มีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกที่สนับสนุนต่อการจัดประสบการณ์อย่างเพียงพอ จัดท าโครงการสรรค์สร้างนวัตกรรมเพ่ือ
การเรียนรู้ระดับปฐมวัย โดยมีการบันทึกการเบิกวัสดุ/อุปกรณ์ ในแต่ละครั้ง เพ่ือเป็นการจัดสรรสื่อการ
เรียนรู้ให้เพียงพอต่อการใช้งานจริง 
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 มำตรฐำนที่ ๒ ตัวบ่งชี้ ๒.๖  โรงเรียนมีการจัดการศึกษาที่สนองต่อความต้องการของผู้ เรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น  และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
ประสบการณ์และจัดกิจกรรมที่หลากหลายที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการนิเทศการเรียนการสอนและน าผล
การนิเทศไปปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และยังมีการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปีจัดส่งรายงาน
ให้หน่วยต้นสังกัด และการประเมินตนเองของครูผู้สอน เพ่ือรวบรวมข้อสรุปผลและน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา รวมทั้งมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

๒.๒ ผลกำรด ำเนินงำน 
 จากการที่จัดครูให้มีความเพียงพอต่อชั้นเรียน และเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านปฐมวัย
โดยตรง ส่งผลให้มีการจัดประสบการณ์ที่มีความเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย มีความเข้าใจในการพัฒนาเด็กใน
แต่ละช่วงวันได้เป็นอย่างดี ส่งเสริมครูให้มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ที่มีความปลอดภัย และเพียงพอต่อการใช้งาน  ให้บริการสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้   อีกทั้งจัดการศึกษาที่สนองต่อความต้องการของผู้ เรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น  และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่ วนร่วมในการจัด
ประสบการณ์และจัดกิจกรรมที่หลากหลายที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการนิเทศการเรียนการสอนและน าผล
การนิเทศไปปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และยังมีการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปีจัดส่งรายงาน
ให้หน่วยต้นสังกัด และการประเมินตนเองของครูผู้สอน เพ่ือรวบรวมข้อสรุปผลและน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา รวมทั้งมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ส่งผลให้การประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๒ อยู่ในระดับดีเลิศ 

๒.๓ จุดเด่น 
 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น มีการจัดสิ่งอ านวยความ
สะดวกให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์  อีกทั้งครูได้รับ
การพัฒนาด้านวิชาชีพ 

๒.๔ จุดควรพัฒนำ 
  ๑. จัดครูหาครูเอกปฐมวัยให้เพียงพอต่อชั้นเรียน            
 ๒. ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ในการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน 

๒.๕ แผนงำน/แนวทำงพัฒนำคุณภำพให้ดีขึ้นกว่ำเดิม (อย่ำงน้อย ๑ ระดับ)  
 ๑. กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย  
 ๒. กิจกรรมพัฒนาครูปฐมวัย 
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มำตรฐำนที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

ที ่ ประเด็นกำรประเมิน ระดับคุณภำพ รอ่งรอยควำมพยำยำม 

1. จดัประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้
เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่าง
สมดุลเต็มศักยภาพ 

ยอดเยี่ยม 
(๕) 

- หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 
2561 
- มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  
- หน่วยการเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย 

2. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรงเล่นและ
ปฏิบัติอย่างมีความสุข 

ยอดเยี่ยม 
(๕) 

- โครงการ sports for kids 
- โครงการ stem 
- โครงการ ทัศนศึกษา 
- โครงการ วันเด็ก 
- โครงการ play & learn 
- โครงการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย 

3. จัดบรรยากาศท่ีเอื อต่อการ
เรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย 

ดีเลิศ 
(๔) 

- ภาพห้องเรียนที่เอื อต่อการเรียนรู้ 
- ภาพสื่อและอุปกรณ์ในการเรียน 
- ภาพเด็กใช้สื่อและอุปกรณ์ในการเรียน 

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตาม
สภาพจริงและน าผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก 

ยอดเยี่ยม 
(๕) 

- บัญชีเรียกชื่อและสมุดบันทึกพัฒนาการเด็ก 
- สมุดรายงานประจ าตัวเด็ก 
- ภาพเด็กท่ีมีการประเมินพัฒนาการ 

เฉลี่ย ๕ 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ยอดเยี่ยม 

ระดับคุณภำพ : ยอดเยี่ยม 

๓.๑ กระบวนกำรพัฒนำ 
 มำตรฐำนที่ ๓ ตัวบ่งชี้ ๓.๑  โรงเรียนส่งเสริมครูให้มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็น
ส าคัญ โดยจัดประสบการณ์   การเรียนรู้ตามหลักสูตรปฐมวัยของสถานศึกษา มีแผนการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ บันทึกหลังการจัดประสบการณ์ เพ่ือพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการที่เหมาะสมทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ 
ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา ตามวัยที่เหมาะสม โดยครูส่งเสริมการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อ
ธรรมชาติและพัฒนาการของเด็ก มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับการเรียนรู้และ
พัฒนาการเด็กตามวัย โดยปรับปรุงแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของตนให้สามารถใช้งานได้จริง
และตอบสนองความต้องการของเด็กเป็นรายบุคคล จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายเพ่ือให้เด็กมี
โอกาสในการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ   
  



๓๘ 
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 มำตรฐำนที่ ๓ ตัวบ่งชี้ ๓.๒  โรงเรียนจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายเพ่ือให้เด็กมีโอกาสใน
การเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง ผ่านโครงการที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยดังนี้ 
โครงการ sports for kids โครงการ STEM โครงการทัศนศึกษา โครงการวันเด็ก โครงการ play & learn  
และโครงการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยซึ่งในแต่ละโครงการเด็กจะได้ลงมือปฏิบัติจริงผ่านการเล่น สามารถ
สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง  
 มำตรฐำนที่ ๓ ตัวบ่งช้ี ๓.๓  ทางโรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนมีมุมประสบการณ์ต่างๆ
เช่น มุมหนังสือ มุมบทบาทสมมติ มุมเกมการศึกษา มุมวิทยาศาสตร์ มีพ้ืนที่และวัสดุอุปกรณ์ในห้องเรียน
ส าหรับจัดกิจกรรมให้มีความเหมาะสมและเพียงพอเท่ากับจ านวนเด็ก ห้องเรียนโปร่งสบาย แสงสว่าง
เพียงพอ รวมทั้งมีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่อการใช้งานได้อย่างเหมาะสม 
 มำตรฐำนที่ ๓ ตัวบ่งชี้ ๓.๔  โรงเรียนส่งเสริมครูให้มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็น
ส าคัญ โดยจัดประสบการณ์   การเรียนรู้ตามหลักสูตรปฐมวัยของสถานศึกษา มีแผนการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ แบบบันทึกพฤติกรรมเด็ก สมุดรายงานประจ าตัวเด็ก แฟ้มสะสมผลงานเด็ก และการประเมิน
พัฒนาการในแต่ละช่วงวัย จึงมีการวางแผนก าหนดแนวทางในการพัฒนาผู้เรียน โดยจัดท าแผนกลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ มอบหมายให้ครูทุกคนร่วมกันดูแลเอาใจ
ใส่เด็ก 

๓.๒ ผลกำรด ำเนินงำน 
 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย และมีการประเมินโครงการ/
กิจกรรมทุกโครงการพบว่า บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ และการจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ในการใช้สื่อ
และเทคโนโลยีมีความทันสมัย และเหมาะสมกับช่วงวัยของเด็กส่งผลให้ประสิทธิภาพใน การจัด
ประสบการณ์เกิดประสิทธิผล รวมทั้งมีการวางแผนและจัดระบบการประเมินพัฒนาการเด็กที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ติดตาม บันทึก ประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่อง
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย น าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาเด็กและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ให้แก่เด็ก ติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองเกี่ยวกับความก้าวหน้าและแนวทางการส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่าง
สม่ าเสมอ ส่งผลให้การประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๓ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

๓.๓ จุดเด่น 
 เด็กมีร่างกายเติบโตตามวัย มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย สามารถดูแล 
สุขภาพและหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ และสิ่งเสพติด มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่       
พึงประสงค์ มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มี
อารมณ์ แจ่มใส ร่ าเริง สนุกสนาน ร่วมกิจกรรมอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีสติปัญญาเรียนรู้ได้ตาม
กิจกรรมประจ าวันอย่างดี   



๓๙ 
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๓.๔ จุดควรพัฒนำ 
 โรงเรียนควรก าหนดแผนปฏิบัติการ จัดโครงการ/กิจกรรมที่ เน้นเด็กเป็นส าคัญที่จะน าไปสู่           
การพัฒนาการของเด็กปฐมวัยให้ตรงตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ เพ่ือพัฒนาระดับการประเมินพัฒนาการใน 
ภาพรวมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมสูงขึ้น 

๓.๕ แผนงำน/แนวทำงพัฒนำคุณภำพให้ดีขึ้นกว่ำเดิม (อย่ำงน้อย ๑ ระดับ)  
 การพัฒนาการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ให้มีพัฒนาการที่เหมาะสมทั้ง ๔ ด้านและ
ตอบสนองความต้องการของเด็กเป็นรายบุคคล  

สรุปผลกำรประเมินในภำพรวมระดับกำรศึกษำปฐมวัย 

 ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำอยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม 
 ๑. ด้านคุณภาพของเด็ก ได้มีการพัฒนาการเด็กทั้ง ๔ ด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม 
และสติปัญญา    
 ๒. ด้านกระบวนการบริหารและจัดการ  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อการเรียนรู้และจัดให้มีสื่อ 
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้สนับสนุนการจัดประสบการณ์    
 ๓. การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน
อย่างสมดุล  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นอย่างมีความสุข มีการจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อ 
การเรียนรู้  

  

 
  ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

 

มำตรฐำน ค่ำคะแนน 
ระดับ

คุณภำพ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ๔.๗๐ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  ๔.๘๓ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๔.๐๐ ดีเลิศ 

สรุปผลกำรประเมินในภำพรวมของสถำนศึกษำ ๔.๕๑ ยอดเยี่ยม 
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มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน  
๑.๑ ด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 

ที ่ ประเด็นกำรประเมิน ระดับคุณภำพ ร่องรอยควำมพยำยำม 
๑. มีความสามารถในการอ่าน 

การเขียน การสื่อสารและการ
คิดค านวณ 

ยอดเยี่ยม 
(๕) 

- สรุปผลการอ่าน เขียน การสื่อสารและการคิด
ค านวณ 
- ผลการทดสอบ NT 
- ผลการทดสอบ O-NET 
- กิจกรรมห้องสมุด 
- กิจกรรมวันภาษาไทย 
- กิจกรรมวันสุนทรภู่ 

๒. มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

ยอดเยี่ยม 
(๕) 

- สรุปผลการวิเคราะห์ สื่อความ 
- กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ 
- กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
- กิจกรรมพานักเรียนไปแหล่งเรียนรู้ 
- กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
- โครงงานวิทยาศาสตร์ 

๓. มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 

ดีเลิศ 
(๔) 

- ภาพยนตร์เรื่องสั้น เรื่องความดีไม่มีขายอยากได้
ต้องท าเอง 
- คลิปวีดีโอสั้นรณรงค์แยกขยะในโรงเรียน 
- โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ 
- โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง 

๔. ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสาร 

ยอดเยี่ยม 
(๕) 

- กิจกรรมการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 
- ภาพยนตร์สั้น เรื่องความดีไม่มีขายอยากได้ต้อง
ท าเอง 
- ผลการประเมินสมรรถนะผู้เรียน ด้านการใช้
เทคโนโลยี 

๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

ดีเลิศ 
(๔) 

- รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ 

๖. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และ
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

ยอดเยี่ยม 
(๕) 

- รายงานกิจกรรมการศึกษาเพ่ือการมีงานท า 
- รายงานกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
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๑.๒ ด้ำนคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ที ่ ประเด็นกำรประเมิน ระดับคุณภำพ ร่องรอยควำมพยำยำม 
๑. มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี

ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
ยอดเยี่ยม 

(๕) 
- โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
- โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
- โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 
- โครงการโรงเรียนสีขาว 
- สมุดบันทึกความดี 
 - สมุดฝากเงิน 

๒. มีความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 

ยอดเยี่ยม 
(๕) 

- โครงการสืบสานวัฒนธรรมและวันส าคัญ 

๓. ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย 

ดีเลิศ 
(๔) 

- โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 
- โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี 
- โครงการเข้าค่ายลูกเสือส ารอง 

๔. มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิต
สังคม 

ยอดเยี่ยม 
(๕) 

- โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
- โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 

เฉลี่ย ๔.๗๐  
สรุประดับคุณภำพมำตรฐำน ยอดเยี่ยม 

ระดับคุณภำพ : ยอดเยี่ยม 

๑.๑ กระบวนกำรพัฒนำ  
 สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้ เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้ เป็นไป           
ตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรมีก ารออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน และเน้นเรื่องการอ่านออกของผู้เรียนเป็นเรื่องส าคัญที่สุดโดยมุ่งพัฒนาให้
ผู้เรียนทุกคน อ่านออกและเขียนได้ตั้งแต่ระดับชั้น ป. ๑ พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการน า
เทคนิควิธีสอนให้ตรง ตามศักยภาพผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้และ
แหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ครูเน้นการใช้ค าถามเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของ
ผู้เรียน  อีกทั้งสถานศึกษามีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพ่ือให้อยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน โดยการจัดค่ายคุณธรรม
ให้กับนักเรียนทุก ระดับชั้น กิจกรรมท าบุญวันพระ กิจกรรมเรียนรู้ธรรมะกับพระอาจารย์ทุกวันจันทร์  
กิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ พัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามหลักโรงเรียนวิถีพุทธ เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์ 
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รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ มีการดูแลสุขภาวะจิต เช่น กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ กิจกรรมเข้าค่ายพัก
แรมลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต และส่งเสริมการออก
ก าลังกาย โดยจัดกิจกรรมกีฬาสีในโรงเรียน เป็นต้น 

๑.๒ ผลกำรด ำเนินงำน 
  ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องตามมาตรฐาน 
การอ่านในแต่ละระดับชั้น สามารถเขียนสื่อสารได้ดี รู้จักการวางแผนสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีตาม
หลัก ประชาธิปไตย กล้ าแสดงออก และแสดงความคิดเห็น สามารถสืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จาก
สื่อ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ จ าแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี ส าคัญ 
 ผู้เรียนรู้จักการวางแผน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออกหรือ
วิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลจากสื่อเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ จ าแนก 
แยกแยะ ได้ว่าสิ่งใดดี ส าคัญ และจ าเป็น รวมทั้งรู้เท่ากันการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน ผู้เรียนรู้
และตระหนักถึงโทษของพิษภัยของสิ่งเสพติดต่าง ๆ เลือกรับประทานอาหารที่สะอาดและมีประโยชน์   
รักการออกก าลังกาย ยอมรับในกฎกติกาการอยู่ร่วมกันของสถานศึกษาและสังคม  

๑.๓ จุดเด่น 
 ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ RT, NT, และ O-Net สูงกว่าระดับประเทศ และนักเรียนทุกคน
ปฏิบัติกิจกรรมด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมทุกคน ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  มีสรรถภาพทาง
กาย และน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัย เคารพกฎ กติกา มารยาทของสังคม 

๑.๔ จุดควรพัฒนำ 
 ผู้เรียนยังต้องเร่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ และวิชา
วิทยาศาสตร์ให้มีเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด รวมทั้งทักษะด้านการน าเสนอ การอภิปราย และ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล และพัฒนาสมรรถนะด้านการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ อีกทั้งควร
ได้รับการส่งเสริมในด้านทัศนคติที่ดีต่อความเป็นไทยไม่หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติ จนเกิดการ
ลอกเลียนแบบ ท าให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 

๑.๕ แผนงำน/แนวทำงพัฒนำคุณภำพให้ดีขึ้นกว่ำเดิม (อย่ำงน้อย ๑ ระดับ)  
 ๑. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และ
วิทยาศาสตร์  
 ๒. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ซัดเจนขึ้น   
 ๓. การสร้างทีส่อดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน RT, NT และ O-NET 
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มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  

ที ่ ประเด็นกำรประเมิน ระดับคุณภำพ ร่องรอยควำมพยำยำม 
๑. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ 

พันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

ยอดเยี่ยม 
(๕) 

- แผนปฏิบัติการประจ าปี๒๕๖๑ 
- โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยและวันส าคัญ 
- รายงานผลด าเนินกิจกรรม 
- รูปภาพระดมความคิดในการจัดท าแผนปฏิบัติ

การ 
- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- SAR โรงเรียน 

๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา 

ยอดเยี่ยม 
(๕) 

- หลักสูตรสถานศึกษา 

- แผนปฏิบัติการประจ าปี  
- แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- แบบนิเทศภายในโรงเรียน 
- อบรมเชิงปฏิบัติการระบบทางไกลระบบ

ออนไลน์  
- หลักสูตรปฐมวัย 
- อบรมครู โครงการ English  Bilingual 

Education : EBE และและการจัดการศึกษา
ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

- ประชุมจัดท าโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา
ของโรงเรียน 

- ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์ SWOT 
- ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

๓. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 
(๕) 

- หลักสูตรสถานศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๑ 
- รายงานผลการด าเนินโครงการ 
- รูปภาพการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ 
- ผลการสอบ O-Net 
- ผลสอบข้อสอบกลาง L.A.S. 
- ผลสอบ NT 
- ผลสอบ RT 
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๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ยอดเยี่ยม 
(๕) 

- โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- กิจกรรมศึกษาดูงาน 
- กิจกรรมอบรมครู 
- กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน 
- กิจกรรม PLC 
- กิจกรรมนิเทศและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
- รูปภาพและเอกสารการประเมินครูผู้ช่วย 
- แผนพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ๒๕๖๑ 

๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนอย่างมีคุณภาพ 

ดีเลิศ 
(๔) 

- การใช้ห้องปฏิบัติการต่างๆ 
- การใช้ห้องสมุด 
- สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน 
- ป้ายนิเทศ 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๑ 

๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 
(๕) 

- Website  โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง
(อ านาจคณูปถัมภ์) 

- วารสารข่าวโรงเรียนอนุบาลบ้านบึง
(อ านาจคณูปถัมภ์) 

- สมุดเยี่ยม 
- บันทึกการประชุม 
- รายงานการประชุมผู้ปกครองและ

คณะกรรมการสถานศึกษา 
- ระบบ DMC/ ระบบ School MIS 
- ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- ระบบ School launch 
- การอบรมเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- รายงานการจัดกิจกรรม 
- รายงานผลการอบรมของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 
- แผนการจัดการเรียนรู้ 

เฉลี่ย ๔.๘๓  
สรุประดับคุณภำพมำตรฐำน ยอดเยี่ยม 
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ระดับคุณภำพ : ยอดเยี่ยม 

๒.๑ กระบวนกำรพัฒนำ  
 โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อ านาจคณูปถัมภ์) ได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษา 
ที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบาย
การปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผนร่วมกัน
ก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน  มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาพร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรร
งบประมาณ มอบหมายงาน  ให้ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงาน 

๒.๒ ผลกำรด ำเนินงำน  
 - สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจ สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการ
พัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษาความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับ
แนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 
 - แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีสอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรีย น       
ทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐาน
ต าแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ มีการด าเนินการอย่าง
เป็นระบบ และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 
 - สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้อง 
กับสภาพปัญหา  ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ 
 - ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษามีส่วนร่วมในการร่วมวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และรับทราบรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
 - สถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาที่เหมาะสม
เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 - สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล
และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
 - สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายอุปถัมภ์ ส่งผลให้
สถานศกึษามีสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

 



๔๖ 
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๒.๓ จุดเด่น 
  โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลาย
วิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน
การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปี    ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผล การด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการ
รวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

๒.๔ จุดควรพัฒนำ 
 พัฒนาเครือข่ายครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการการศึกษาให้สอดคล้องกับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจของโรงเรียนอนุบาลบ้านบึง 
(อ านาจคณูปถัมภ์) และสนองความต้องการของชุมชนตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง 
(อ านาจคณูปถัมภ์) เป็นองค์กรชั้นน าแห่งการเรียนรู้ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ครูได้รับการพัฒนาให้เป็นครู
มืออาชีพ พัฒนาหลักสูตรแหล่งเรียนรู้ สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนรู้  

๒.๕ แผนงำน/แนวทำงพัฒนำคุณภำพให้ดีขึ้นกว่ำเดิม (อย่ำงน้อย ๑ ระดับ)  
 ๑. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับ มอบหมาย ติดตามผล 
การนา่ไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง   
 ๒. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับการพัฒนา ผู้เรียนในศตวรรษ 
ที่ ๒๑  
 ๓. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน 

 

 

 

 
 



๔๗ 
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มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

ที ่ ประเด็นกำรประเมิน ระดับคุณภำพ ร่องรอยควำมพยำยำม 
๑. การจัดการเรียนรู้ผ่าน

กระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และ สามารถน า 
มาประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ดีเลิศ 
(๔) 

- หลักสูตรสถานศึกษา 
- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- หลักสูตรการมีงานท าเรื่องน้ าสมุนไพรเพ่ือ
สุขภาพ 
- หลักสูตรการมีงานท า เรื่องเมี่ยงก๋วยเตี๋ยว 
- การจัดกิจกรรมเพ่ือการมีงานท ากิจกรรมการท า
ของที่ระลึก 
- รายงานกิจกรรมวันอาเซียน 
- รายงานการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา 
- กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
- กิจกรรม STEM Camp 
- กิจกรรม English Camp 
- กิจกรรม Daily  English 
- โครงการห้องสมุดมีชีวิต 
- โครงการเข้าค่ายคุณธรรม 
- รายงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้
หนงัสือพระราชนิพนธ์ 
- Best Practice กิจกรรมสบายชีวีวิถีพุทธ 
- รายงานผลกระบวนการวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
สถานศึกษาท่ีมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยม
หลัก ๑๒ ประการที่ดีและสามารถเป็นแบบอย่าง
ได้ 
- รายงานโครงการสืบสานภูมิปัญญาว่าวไทย 

๒. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ  
และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

ดีเลิศ 
(๔) 

- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- สถิติการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ 
- สถิติการใช้ห้องสมุด 
- บันทึกการใช้สื่อ 
- บันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ (ห้องปฏิบัติการต่าง) 
- สถิติการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ 



๔๘ 
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- ทะเบียนหนังสือในห้องสมุด 
- ทะเบียนวิทยากรภายนอก 
- ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- ภาพถ่ายกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการใช้สื่อ
จากคอมพิวเตอร์ และมีโปรเจคเตอร์ใช้ทุกห้อง 

๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียน
เชิงบวก 

ดีเลิศ 
(๔) 

- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- แบบประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรมต่างๆ 
- แบบบันทึกการรับประทานอาหารกลางวัน 
- แบบบันทึกการรับอาหารเสริม (นม) 
- แบบบันทึกน้ าหนักส่วนสูง 
- บันทึกการออมทรัพย์ 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- ภาพถ่ายการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
- ภาพถ่ายการจัดสถานที่ และบริเวณในห้องเรียน
ที่อ านวยความสะดวกและตอบสนองการท า
กิจกรรมต่าง ๆ 
- จัดสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่สอดคล้องกับกิจกรรม 
- มีป้ายนิเทศเสริมความรู้ 

๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ และน าผล
พัฒนาผู้เรียน 

ดีเลิศ 
(๔) 

- การประเมินการอ่านการเขียนทุกชั้นเรียน  
- การประเมินผลระหว่างเรียน 
- วิจัยในชั้นเรียน 
- บันทึกหลังแผน 
- แบบบันทึก PLC 
- รายงานผลการเรียน 

๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุง 
การจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 
(๔) 

- แบบประเมินนักเรียนรายบุคคล 
- บันทึกการประชุมผู้ปกครอง 
- แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครอง 
- ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ 
- วิจัยชั้นเรียน 

เฉลี่ย ๔.๐๐  
สรุประดับคุณภำพมำตรฐำน ดีเลิศ 



๔๙ 
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ระดับคุณภำพ : ดีเลิศ 

๓.๑ กระบวนกำรพัฒนำ 
 โรงเรียนได้ด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยการด าเนินงาน/
กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นต้น  ครูจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นทักษะการคิด ใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีการ
ประเมินคุณภาพ และประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้ ครูท างานวิจัยในชั้นเรียน มีการวิเคราะห์ 
ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตรและบริบทสถานศึกษา โรงเรียนจัดท า
หลักสูตรจากความตอบสนองความต้องการ ตามความถนัด และตามศักยภาพของนักเรียน เทียบเคียง
มาตรฐานสากล ครูมีการศึกษาสภาพปัญหาที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอน และแก้ปัญหาโดยใช้
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อย ปีการศึกษาละ ๑ เรื่อง โรงเรียนมีการนิเทศติดตามการจัดการ
เรียนรู้ อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ครูจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ กิจกรรมวันอาเซียน     
กิจกรรมทัศนศึกษา สัปดาห์วิทยาศาสตร์  กิจกรรม STEM Camp กิจกรรม English Camp กิจกรรม 
Daily English  โครงการห้องสมุดมีชีวิต  กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม มีการวัดและประเมินผลตามสภาพ
จริง  มีการน าความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ บูรณาการการจัดการ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๓.๒ ผลกำรด ำเนินงำน 
 การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมด าเนินงานโดยจัดการ 
เรียนการสอนและจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมวันอาเซียน  กิจกรรมทัศนศึกษา สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
กิจกรรม STEM Camp  กิจกรรม English Camp  กิจกรรม Daily  English โครงการห้องสมุดมีชีวิต 
โครงการเข้าค่ายคุณธรรม กิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์   การจัดการเรียนการ
สอนที่เชื่อมโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น ด าเนินงานโดยจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
เช่น กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา  จากการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือพัฒนาให้
ครูจัดการเรียน การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานมาตรฐานที่ ๓  
อยู่ในระดับ ดีเลิศ  

๓.๓ จุดเด่น 
  ๑. ครูมีความตั้งใจ มุ่งม่ันในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด 
 ได้ปฏิบัติจริง 
 ๒. ครูมีการใช้วิธีการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งใน 
และนอกห้องเรียน 
    ๓. ครูให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
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     ๔. นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
   ๕. ครูมีผลงานวิจัยในชั้นเรียน ที่ผ่านการตรวจประเมินจากคณะกรรมการภายในโรงเรียน 
 ซึ่งจะได้รับค าแนะน าและสามารถน าไปพัฒนาต่อยอดได้เป็นอย่างดี 
 ๖. มีหลักสูตรจากความตอบสนองความต้องการ ตามความถนัด และตามศักยภาพของนักเรียน  
เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 ๗. ครูได้ใช้การจัดการจัดการเรียนรู้รูปแบบ STEM Education เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนสามารถ 
น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได ้
 ๘. มีการจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น ด าเนินงานโดยจัดการเรียนการ
สอนและจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๙.  มีการใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี เช่น มีการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๑๐. มีการสอนซ่อมเสริมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่องในกลุ่มปานกลางและกลุ่มอ่อน 
 ๑๑. การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 

๓.๔ จุดควรพัฒนำ 
 ๑. ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้มากข้ึน 
     ๒. ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
 ๓. ควรสร้างบรรยากาศด้านวิชาการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรับปรุงพัฒนากระบวนการสอน  
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการวิจัยในชั้นเรียน 

๓.๕ แผนงำน/แนวทำงพัฒนำคุณภำพให้ดีขึ้นกว่ำเดิม (อย่ำงน้อย ๑ ระดับ)  
 ๑. การจัดท าการวิจัยในขั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ  
 ๒. การส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   

 
สรุปผลกำรประเมินในภำพรวมระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

 ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำอยู่ในระดับคุณภำพ : ยอดเยี่ยม 
 จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับยอด
เยี่ยม ทั้งนี้ เพราะมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  อยู่ในระดับยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการ
บริหารและการจัดการ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม  



๕๑ 

รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปีของสถานศึกษา (Self – Assessment Report :  SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๑                       
  โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อ านาจคณูปถัมภ์)                

  

 ทั้งนี้ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อ านาจคณูปถัมภ์) มีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่เป็นไปตาม
ปัญหาและความต้องการของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและ สภาพของขุมชนท้องถิ่น จนมี
ผลการพัฒนาคุณภาพของผู้ เรียนอยู่ ในระดับดี ทั้ งในด้านของผลสัมฤทธิ์ของผู้ เรียน ได้แก่ ผู้ เรียนมี
ความสามารถในการอ่าน การเขียน และการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิด
ค านวณ การใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารได้ดี และด้านคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ ได้แก่        
ความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะตามที่สถานศึกษาก าหนด มาตรฐานที่ ๒ ด้าน
กระบวนการบริหารจัดการ ของผู้บริหารสถานศึกษา มีผลประเมินในรายมาตรฐานอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อ านาจคณูปถัมภ์) มีการวางแผน ออกแบบโครงการและกิจกรรม เพื่อด าเนินงานตาม 
กลยุทธ์ของโรงเรียนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ของผู้บริหาร คณะครู ชุมชน  อีกทั้งยังใช้ผลการประเมินและ  
การด าเนินงานที่ผ่านมาเป็นแนวทางในการพัฒนา โครงการและกิจกรรมของโรงเรียนต่อไป และสอดคล้องกับ
เป้าหมายการพัฒนา โดยมีคุณครูเป็นผู้จัดกระบวนการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีผลประเมินอยู่
ในระดับยอดเยี่ยม วิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร และบริบท
ของโรงเรียน พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ ติดตาม ตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือพัฒนา
และแก้ปัญหารายบุคคล และการประเมินผลจากสภาพจริง ด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายใน
อย่างเป็นขั้นตอน จนเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลจนมีผลประเมินอยู่ใน 
ระดับยอดเยี่ยม  
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ส่วนที่ ๓ 
สรุปผลกำรประเมิน และแนวทำงกำรพัฒนำ 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษา จะต้องน าไป
วิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จ กับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (๓-๕ ปี) และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผล
การด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละ
มาตรฐาน พร้อมทั้งแผนงาน/แนวทางการพัฒนาเพ่ือให้ได้คุณภาพที่สูงขึ้นในอนาคตดังนี ้
 
ระดับกำรศึกษำปฐมวัย  ระดับคุณภำพ : ยอดเยี่ยม 

จุดเด่น จุดควรพัฒนำ 
ด้ำนคุณภำพของเด็ก 
เด็กมีร่างกายเติบโตตามวัย มีน้ าหนักส่วนสูงตาม
เกณฑ์ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัยสามารถดูแล
สุขภาพและหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ 
ภัย และสิ่งเสพติด มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่    
พึงประสงค์ มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
มีอารมณ ์แจ่มใส ร่ าเริง สนุกสนาน ร่วมกิจกรรม
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีสติปัญญาเรียนรู้ได้
ตามกิจกรรม ประจ าวันอย่างดี 

ด้ำนคุณภำพของเด็ก 
โรงเรียนควรก าหนดแผนปฏิบัติการ  
จัดโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งเน้นพัฒนาการด้าน
สติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน
และแสวงหาความรู้ได้ 

ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน 
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น มีการจัดสิ่งอ านวย
ความสะดวกให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์  อีกท้ังครูได้รับการพัฒนาด้าน
วิชาชีพ 

ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
๑. จัดครูหาครูเอกปฐมวัยให้เพียงพอต่อชั้น
เรียน            
๒. ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์ในการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ 
ด้าน 
 

ด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 
เด็กมีร่างกายเติบโตตามวัย มีน้ าหนักส่วนสูงตาม
เกณฑ์ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย สามารถดูแล 
สุขภาพและหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ 

ด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ
โรงเรียนควรก าหนดแผนปฏิบัติการ  
จัดโครงการ/กิจกรรมที่เน้นเด็กเป็นส าคัญที่จะ
น าไปสู่การพัฒนาการของเด็กปฐมวัยให้ตรงตาม



๕๓ 
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และสิ่งเสพติด มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
มีอารมณ์ แจ่มใส ร่ าเริง สนุกสนาน ร่วมกิจกรรม
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีสติปัญญาเรียนรู้ได้
ตามกิจกรรมประจ าวันอย่างดี   

จุดประสงค์ที่ตั้งไว้ เพ่ือพัฒนาระดับการประเมิน
พัฒนาการในภาพรวมให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพิ่มสูงขึ้น 
 

 
แผนงำน/แนวทำงกำรพัฒนำเพ่ือให้ได้คุณภำพที่สูงขึ้น 
 ๑. มุ่งเน้นพัฒนาด้านสติปัญญา โดยจัดกิจกรรม STEM, กิจกรรม English for fun และ โครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  
 ๒. การพัฒนาการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ให้มีพัฒนาการที่เหมาะสมทั้ง ๔ ด้านและ
ตอบสนองความต้องการของเด็กเป็นรายบุคคล 

๓. น าหลักพุทธศาสนามาประยุกต์ในการจัดประสบการณ์ 
๔. กิจกรรมพัฒนาครูปฐมวัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๔ 
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ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ระดับคุณภำพ : ยอดเยี่ยม 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนำ 
ด้ำนคุณภำพของผู้เรียน 
ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ RT, NT, และ 
O-Net สูงกว่าระดับประเทศ และนักเรียนทุกคน
ปฏิบัติกิจกรรมด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมทุก
คน ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  มีสรรถภาพ
ทางกาย และน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบ
วินัย เคารพกฎ กติกา มารยาทของสังคม 
 

ด้ำนคุณภำพของผู้เรียน 
ผู้เรียนยังต้องเร่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้
สูงขึ้น โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ และวิชา
วิทยาศาสตร์ให้มีเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
รวมทั้งทักษะด้านการน าเสนอ การอภิปราย และ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล และพัฒนา
สมรรถนะด้านการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ อีกท้ัง
ควรได้รับการส่งเสริมในด้านทัศนคติที่ดีต่อความเป็น
ไทยไม่หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติ จนเกิดการ
ลอกเลียนแบบ ท าให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 

ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็น
ระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่
หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม 
การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี     
ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา 
ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ  
มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล 
การด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัด
การศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการ
รวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
พัฒนาเครือข่ายครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้ปกครอง และชุมชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการการศึกษาให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจของโรงเรียนอนุบาลบ้านบึง 
(อ านาจคณูปถัมภ์) และสนองความต้องการของ
ชุมชนตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง 
(อ านาจคณูปถัมภ์) เป็นองค์กรชั้นน าแห่งการเรียนรู้ 
มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวทางหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” ครูได้รับการพัฒนาให้เป็น
ครูมืออาชีพ พัฒนาหลักสูตรแหล่งเรียนรู้ สื่อ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการจัดการเรียนรู้  



๕๕ 

รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปีของสถานศึกษา (Self – Assessment Report :  SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๑                       
  โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อ านาจคณูปถัมภ์)                

  

ด้ำนกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส ำคัญ 
๑. ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน 
โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด 
 ได้ปฏิบัติจริง 
๒. ครูมีการใช้วิธีการจัดการเรียนการสอน โดยใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งใน 
และนอกห้องเรียน 
๓. ครูให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยี
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
๔. นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๕. ครูมีผลงานวิจัยในชั้นเรียน ที่ผ่านการตรวจ
ประเมินจากคณะกรรมการภายในโรงเรียน 
 ซึ่งจะได้รับค าแนะน าและสามารถน าไปพัฒนาต่อ
ยอดได้เป็นอย่างดี 
๖. มีหลักสูตรจากความตอบสนองความต้องการ 
ตามความถนัด และตามศักยภาพของนักเรียน  
เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
๗. ครูได้ใช้การจัดการจัดการเรียนรู้รูปแบบ STEM 
Education เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนสามารถ 
น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ 
๘. มีการจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบท
ของชุมชนและท้องถิ่น ด าเนินงานโดยจัดการเรียน
การสอนและจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น แผนการ
จัดการเรียนรู้บูรณาการหลักการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
๙. มีการใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี เช่น มีการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑๐. การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 

ด้ำนกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส ำคัญ 
๑. ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้มากข้ึน 
๒. ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือ
นักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
๓. ควรสร้างบรรยากาศด้านวิชาการในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรับปรุงพัฒนากระบวนการสอน  
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการวิจัยใน
ชั้นเรียน 

 



๕๖ 

รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปีของสถานศึกษา (Self – Assessment Report :  SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๑                       
  โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อ านาจคณูปถัมภ์)                

  

แผนงำน/แนวทำงกำรพัฒนำเพ่ือให้ได้คุณภำพที่สูงขึ้น 
๑. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และ

วิทยาศาสตร์  
๒. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ซัดเจนขึ้น   
๓. การสร้างที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน RT, NT และ O-NET 
๔. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับ มอบหมาย ติดตามผล 

การน่าไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง   
๕. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับการพัฒนา ผู้เรียนในศตวรรษ 

ที่ ๒๑  
๖. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน 

 ๗. การจัดท าการวิจัยในขั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ  
 ๘. การส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  



๕๗ 

รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปีของสถานศึกษา (Self – Assessment Report :  SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๑                       
  โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อ านาจคณูปถัมภ์)                

  

ส่วนที่ ๔ 
ภำคผนวก 

 
สถานศึกษาน าเสนอหลักฐานขอ้มูลส าคัญ หรือเอกสารอ้างอิงต่าง ๆ  

๑. ประกาศก าหนดเป้าหมายความส าเร็จมาตรฐานการศึกษา  
๒. ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๓. ค าสั่งผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๔. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ นิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
๕. รายการกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (เฉพาะรายชื่อกิจกรรม/
โครงการในแผนปฏิบัติการ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



๕๘ 

รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปีของสถานศึกษา (Self – Assessment Report :  SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๑                       
  โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อ านาจคณูปถัมภ์)                

  

 

 



๕๙ 

รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปีของสถานศึกษา (Self – Assessment Report :  SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๑                       
  โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อ านาจคณูปถัมภ์)                

  

เกณฑ์กำรประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำที่กระทรวงศึกษำธิกำรประกำศใช้ ดังนี้ 
ค่ำคะแนน ระดับคุณภำพ 

๑ ก ำลังพัฒนำ 
๒ ปำนกลำง 
๓ ดี 
๔ ดีเลิศ 
๕ ยอดเยี่ยม 

 
 
แนวทำงกำรก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำที่สถำนศึกษำประกำศใช้ ดังนี้ 

ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ผลกำรประเมิน/ร้อยละ ผลกำรประเมิน/ค่ำคะแนนระดับ
คุณภำพ 

ระดับคุณภำพ 

๙๐.๐๐ – ๑๐๐.๐๐ ๔.๐๐ – ๕.๐๐ ยอดเยี่ยม 
๗๕.๐๐ – ๘๙.๙๙ ๒.๙๙ – ๓.๙๙ ดีเลิศ 
๖๐.๐๐ – ๗๔.๙๙ ๒.๐๐ – ๒.๙๙ ดี 
๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙ ๑.๐๐ – ๑.๙๙ ปำนกลำง 
๐.๐๐ – ๔๙.๙๙ ๐.๐๐ – ๐.๙๙ ก ำลังพัฒนำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๐ 

รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปีของสถานศึกษา (Self – Assessment Report :  SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๑                       
  โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อ านาจคณูปถัมภ์)                

  

กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยควำมส ำเร็จ ในระดับมำตรฐำนกำรศึกษำ  ระดับปฐมวัย  
 (รำยมำตรฐำนตำมบริบทของสถำนศึกษำ) 

มำตรฐำนกำรศึกษำ  เป้ำหมำย  

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก  ดีเลิศ  

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  ยอดเยี่ยม  

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  ดีเลิศ  

 
 
กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยควำมส ำเร็จตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

มำตรฐำนกำรศึกษำ  เป้ำหมำย  

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  ดี  

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  ยอดเยี่ยม  

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ดีเลิศ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๑ 

รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปีของสถานศึกษา (Self – Assessment Report :  SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๑                       
  โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อ านาจคณูปถัมภ์)                

  

กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยควำมส ำเร็จตำมมำตรฐำนกำรศึกษำและประเด็นกำรพิจำรณำระดับปฐมวัย 

โรงเรียนอนุบำลบ้ำนบึง(อ ำนำจคณูปถัมภ์) ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 
 

มำตรฐำน / ตัวบ่งช้ี ค่ำเป้ำหมำย 
(ระดับคุณภำพ) 

มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของเด็ก ดีเยี่ยม 
๑.๑  มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  ดีเยี่ยม 

๑.๒  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้   ดีเยี่ยม 

๑.๓  มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม    ดีเยี่ยม 
๑.๔  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน  และแสวงหาความรู้ได้ ดีเยี่ยม 

มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ดีเยี่ยม 
๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔  ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  ดีเยี่ยม 

๒.๒  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน    ดีเยี่ยม 

๒.๓  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ดีเยี่ยม 

๒.๔  จดัสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ     ดีเยี่ยม 

๒.๕  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์  ดีเยี่ยม 

๒.๖  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม   ดีเยี่ยม 

มำตรฐำนที่ ๓ กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ ดีเยี่ยม 
๓.๑  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ     ดี 
๓.๒  สร้างโอกาสให้เด็กทุกคนได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและลงมือปฏิบัติอย่างมีความสุข  ดีเยี่ยม 
๓.๓  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก ดีเยี่ยม 
๓.๔  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการ
จัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  

ดีเยี่ยม 
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กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำและประเด็นกำรพิจำรณำระดับกำรศกึษำขั้นพื้นฐำน 
โรงเรียนอนุบำลบ้ำนบึง(อ ำนำจคณูปถัมภ์)  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

 

มำตรฐำน / ตัวบ่งช้ี ค่ำเป้ำหมำย 
(ระดับคุณภำพ) 

มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน ดี 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน ดี 
     ๑)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ     ดี 

      ๒)  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา  

ดีเยี่ยม 

     ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดี 
     ๔)  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ดีเยี่ยม 

     ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสตูรสถานศึกษา  ดี 

     ๖)  มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  ดีเยี่ยม 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเยี่ยม 
      ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  ดีเยี่ยม 
      ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ดีเยี่ยม 
      ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเยี่ยม 
      ๔) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ดีเยี่ยม 

มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ดีเยี่ยม 
๒.๑  การมีเปา้หมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดีเยี่ยม 
๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเยี่ยม 
๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ดีเยี่ยม 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดี 
๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ      ดีเยี่ยม 
๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ ดีเยี่ยม 

มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ดีเยี่ยม 

๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ดี 
๓.๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้   ดีเยี่ยม 
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๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก   ดีเยี่ยม 
๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดีเยี่ยม 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ดีเยี่ยม 

 
แนวกำรก ำหนดตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำยควำมส ำเร็จตำมประเด็นพิจำรณำ 

ในมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับปฐมวัย 
มำตรฐำนกำรศึกษำด้ำนคุณภำพเด็ก (๔ ประเด็น) 

รำยกำรตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยควำมส ำเร็จ 
ประเด็นกำร

พิจำรณำ 

๑. เด็กร้อยละ ๙๐ มีน้ าหนักและส่วนสูง ตามเกณฑ์กรมอนามัย  มฐ.๑   ๑.๑ 

๒. เด็กทุกคนเล่นท ากิจกรรม ได้อย่างปลอดภัยทั้งตัวเองและผู้อื่น  มฐ.๑   ๑.๑ 

๓. เด็กร้อยละ ๙๕ สามารถเคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วประสานสัมพันธ์และทรงตัว
ได้  

มฐ.๑   ๑.๑ 

๔. เด็กร้อยละ ๙๐ สามารถแสดงอารมณ์ ความรู้สึก ได้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่าง
เหมาะสมตามวัย  

มฐ.๑   ๑.๒ 

๕. เด็กทุกคนกล้าพูด กล้าแสดงออกได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์  มฐ.๑   ๑.๒ 

๖. เด็กทุกคนสนใจ มีความสุขและแสดงท่าทาง/เคลื่อนไหวประกอบเพลง จังหวะ และ
ดนตรีได้  

มฐ.๑   ๑.๒ 

๗. เด็กทุกคนมีความเมตตา กรุณา มีน้ าใจ ช่วยเหลือ และแบ่งปัน  มฐ.๑   ๑.๒ 

๘. เด็กร้อยละ ๙๐ สามารถท างานที่ได้รับมอบหมายจนส าเร็จได้ด้วยตนเอง มฐ.๑   ๑.๓ 

๙. เด็กทุกคนสามารถช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้เหมาะสม   มฐ.๑   ๑.๓ 

๑๐. เด็กทุกคนมีวินัยในตนเอง เก็บของเล่น ของใช้เข้าที่อย่างเรียบร้อยด้วยตนเอง  มฐ.๑   ๑.๓ 

๑๑. เด็กร้อยละ ๙๐ ใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างประหยัดและพอเพียงด้วยตนเอง  มฐ.๑   ๑.๓ 

๑๒. เด็กร้อยละ ๙๐ สามารถดูแลรักษาธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และทิ้งขยะได้ถูกท่ีได้ด้วย
ตนเอง  

มฐ.๑   ๑.๓ 

๑๓. เด็กร้อยละ ๙๐ สามารถปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้ตามกาลเทศะ  มฐ.๑   ๑.๓ 

๑๔. เด็กร้อยละ ๙๐ สามารถเล่นหรือท างานร่วมมือกับเพ่ือนได้  มฐ.๑   ๑.๓ 

๑๕. เด็กทุกคนสามารถทักทาย พูดคุยกับผู้ใหญ่และบุคคลที่คุ้นเคยได้อย่างเหมาะสมตาม
สถานการณ์  

มฐ.๑   ๑.๓ 

๑๖. เด็กทุกคนสามารถปฏิบัติตนตามข้อตกลงได้  มฐ.๑   ๑.๓ 
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๑๗. เด็กทุกคนสามารถปฏิบัติตนเป็นผู้น าและผู้ตามได้เหมาะสมกับสถานการณ์  มฐ.๑   ๑.๓ 

๑๘. เด็กร้อยละ ๙๐ สามารถฟัง และสนทนาโต้ตอบ และเล่าเป็นเรื่องราวได้  มฐ.๑   ๑.๔ 

๑๙. เด็กร้อยละ ๘๐ สามารถจับคู่ เปรียบเทียบ จ าแนก จัดกลุ่ม เรียงล าดับเหตุการณ์ได้  มฐ.๑   ๑.๔ 

๒๐. เด็กร้อยละ ๘๐ สามารถอธิบาย เชื่อมโยงสาเหตุ และผลที่เกิดขึ้นในสถานการณ์หรือ
การกระท าได้  

มฐ.๑   ๑.๔ 

๒๑. เด็กร้อยละ ๗๕ สามารถระบุปัญหา สร้างทางเลือก และเลือกวิธีแก้ปัญหาได้  มฐ.๑   ๑.๔ 

๒๒. เด็กร้อยละ ๗๕ สามารถค้นหาค าตอบของข้อสงสัยโดยใช้วิธีการที่หลากหลายด้วย
ตนเอง  

มฐ.๑   ๑.๔ 

 

 

ระดับปฐมวัย มำตรฐำนกำรศึกษำ ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
 (๖ ประเด็นหรืออำจมำกกว่ำ)  

 

รำยกำรตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยควำมส ำเร็จ 
ประเด็นกำร

พิจำรณำ 

๑. สถานศกึษามีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยและบริบทของท้องถิ่นมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น  

มฐ.๒  ๒.๑ 

๒. สถานศึกษาจัดครูให้เพียงพอและเหมาะสมกับชั้นเรียน ตามภารกิจการเรียนการสอนจัด
ครูที่จบ การศึกษาปฐมวัยหรือผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัยอย่างพอเพียง 

มฐ.๒  ๒.๒ 

๓. สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ท่ีส่งผลต่อ
คุณภาพเด็กเป็นรายบุคคลตรงความต้องการของครูและสถานศึกษาและจัดให้มีชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ 

มฐ.๒  ๒.๓ 

๔. ครูและบุคลากรทุกคนจัดสภาพแวดล้อมอย่างปลอดภัยและมีสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่าง
เพียงพอและหลากหลาย 

มฐ.๒  ๒.๔ 

๕. สถานศึกษาให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

มฐ.๒  ๒.๕ 

๖. สถานศึกษา มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่เหมาะสมและต่อเนื่อง 
มีการชี้แนะระหว่างการปฏิบัติงานส่งผลต่อคุณภาพตามาตรฐานของสถานศึกษาบูรณาการ
การปฏิบัติงานและเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมจนเป็นแบบอย่างที่ดีและได้รับ
การยอมรับจากชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

มฐ.๒  ๒.๖ 
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ระดับปฐมวัย มำตรฐำนกำรศึกษำ  ดำ้นกำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 
(๔ ประเด็นพิจำรณำ) 

 

รำยกำรตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยควำมส ำเร็จ 
ประเด็นกำร

พิจำรณำ 

๑. ครูทุกคนวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคลจัดท าแผนการจัดประสบการณ์จากการ
วิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา 

มฐ.๓  ๓.๑ 

 

๒. ครูทุกคนจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้านทั้งด้านร่างกายด้านอารมณ์จิตใจ
ด้านสังคม และด้านสติปัญญาเต็มศักยภาพโดยความร่วมมือของพ่อแม่และครอบครัวชุมชน
และผู้เกี่ยวข้องและเป็นแบบอย่างที่ดี 

มฐ.๓  ๓.๑ 

 

๓. ครูทุกคนจัดประสบการณ์สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงที่เชื่อมโยงกับ
ประสบการณ์เดิม ให้เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมอย่างอิสระตามความต้องการความสนใจ
ความสามารถตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล 

มฐ.๓  ๓.๒ 

 

๔. ครูทุกคนจัดประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเด็กได้เลือกเล่นเรียนรู้ลงมือ
กระท าและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข 

มฐ.๓  ๓.๒ 

 

๕. ครูทุกคนจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้สะอาดอากาศถ่ายเทปลอดภัยที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้โดยเด็กมีส่วนร่วม 

มฐ.๓  ๓.๓ 

 

๖. ครูทุกคนจัดพ้ืนที่แสดงผลงานเด็กมีพ้ืนที่มุมประสบการณ์และการจัดกิจกรรมสร้างเสริม
ประสบการณ์ 

มฐ.๓  ๓.๓ 

 

๗. ครูทุกคนใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุระยะความสนใจและวิถีการเรียนรู้
ของเด็ก 

มฐ.๓  ๓.๓ 

 

๘. ครูทุกคนประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลายและน าผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาของเด็กโดยผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 

มฐ.๓  ๓.๔ 

 

 

 

 

 

 
 
 



๖๖ 

รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปีของสถานศึกษา (Self – Assessment Report :  SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๑                       
  โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อ านาจคณูปถัมภ์)                

  

แนวกำรก ำหนดตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำยควำมส ำเร็จตำมประเด็นพิจำรณำ 
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มำตรฐำนกำรศึกษำ ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 

(๑๐ ประเด็น) 
 

รำยกำรตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยควำมส ำเร็จ 
ประเด็นกำร

พิจำรณำ 

๑. นักเรียนทุกคนมีความสามารถในการอ่าน เขียนภาษาไทยอยู่ในระดับดีตามเกณฑ์
สถานศึกษา 

มฐ.๑  ๑.๑   ๑) 

๒. นักเรียนทุกคนมีความสามารถในการสนทนา น าเสนองาน ผลงาน ได้ตามเกณฑ์
สถานศึกษา 

มฐ.๑  ๑.๑   ๑) 

๓. นักเรียนทุกคนมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษแนะน าตนเอง สถานศึกษา และสนทนา
อย่างง่าย  

มฐ.๑  ๑.๑   ๑) 

๔. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับ ๓  
ขึ้นไป 

มฐ.๑  ๑.๑   ๕) 

๕. นักเรียนทุกคนมีผลงานจากการท าโครงงาน/ผลงานประดิษฐ์ใหม่ และสามารถอธิบาย
หลักการ แนวคิด ขั้นตอนการท างาน และปัญหาอุปสรรคของการท างานได้  

มฐ.๑  ๑.๑   ๒)

มฐ.๑  ๑.๑   ๓) 

๖. นักเรียนทุคนสามารถสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ท และสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง มฐ.๑  ๑.๑   ๔) 

๗. นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยรวมตามหลักสูตรสถานศึกษามากกว่า 
ระดับ ๒ ขึ้นไป 

มฐ.๑  ๑.๑   ๕) 

๘. ผลการทดสอบระดับชาติ  (NTและ O-NET )  ๓ ปีย้อนหลังเป็นไปตามเกณฑ์สถานศึกษา มฐ.๑  ๑.๑   ๕) 

๙. นักเรียนทุกคนมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผู้น า มีจิตอาสา อยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมี
ความสุข เข้าใจผู้อ่ืน ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน  

มฐ.๑  ๑.๒   ๓) 

มฐ.๑  ๑.๒   ๔) 

๑๐. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ทุกคน มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานต่องานอาชีพ 
อย่างน้อย ๑ อย่าง 

มฐ.๑  ๑.๑   ๖) 

๑๑. นักเรียนทุกคนเป็นสมาขิกและร่วมกิจกรรม โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชน
อย่างต่อเนื่อง 

มฐ.๑  ๑.๒   ๑) 

มฐ.๑  ๑.๒   ๒) 

๑๒. นักเรียนทุกคนสามารถร าพ้ืนบ้าน  (หรือนาฏศิลป์ไทยพ้ืนฐาน) มฐ.๑  ๑.๒   ๑) 

มฐ.๑  ๑.๒   ๒) 

๑๓. นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น  มฐ.๑  ๑.๒   ๑) 

มฐ.๑  ๑.๒   ๒) 

๑๔. นักเรียนร้อยละ ๙๕ มีน้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์กรมอนามัย และมีสุขภาพแข็งแรง   มฐ.๑  ๑.๒   ๔) 



๖๗ 

รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปีของสถานศึกษา (Self – Assessment Report :  SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๑                       
  โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อ านาจคณูปถัมภ์)                

  

๑๕. นักเรียนทุกคนไม่เก่ียวข้องกับยาเสพติด   มฐ.๑  ๑.๒   ๑) 

มฐ.๑  ๑.๒   ๒) 

๑๖. นักเรียนทุกคนไม่ทะเลาะวิวาทในโรงเรียน  มฐ.๑  ๑.๒   ๓) 

๑๗. นักเรียนทุกคนได้รับการเยี่ยมบ้าน และโรงเรียนน าข้อมูลมาใช้ในการดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน  

มฐ.๑  ๑.๒   ๑) 

มฐ.๑  ๑.๒   ๔) 

 

 
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มำตรฐำนกำรศึกษำ ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  

(๖ ประเด็น)  

รำยกำรตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยควำมส ำเร็จ 
ประเด็นกำร

พิจำรณำ 

๑. วิสัยทัศน์พันธกิจเป้าหมาย ของสถานศกึษา ก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับ บริบทของ
สถานศึกษา ชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ ปฏิบัติได ทันต่อเหตุการณ์ 

มฐ.๒    ๒.๑ 

 

๒. ระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาชัดเจน มีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพตาม 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม น าข้อมูลใช้ในการปรับปรุง พัฒนา 
งานต่อเนื่องเป็นแบบอย่างที่ดี 

มฐ.๒    ๒.๒ 

 

๓. พัฒนางานวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย รอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และ เชื่อมโยงกับชีวิตจริงเป็นแบบอย่างที่ดี 

มฐ.๒    ๒.๓ 

 

๔. ครูและบุคลากรทุกคน ได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญตามวิชาชีพตามความต้องการ
ของครู และสถานศึกษา เป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน   

มฐ.๒    ๒.๔ 

 

๕. สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ีดี เป็นสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ที่มี 
คุณภาพและปลอดภัย   

มฐ.๒    ๒.๕ 

 

๖. สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สมบูรสนับสนุนการบริหารจัดการและการ

จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพบริบทของสถานศึกษา   

มฐ.๒    ๒.๖ 

 

 
 
 



๖๘ 

รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปีของสถานศึกษา (Self – Assessment Report :  SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๑                       
  โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อ านาจคณูปถัมภ์)                

  

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มำตรฐำนกำรศึกษำ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 (๕ ประเด็น)  

รำยกำรตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยควำมส ำเร็จ 
ประเด็นกำร

พิจำรณำ 

๑. ครูผู้สอนทุกคนจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ 

ตัวชี้วัดตามหลักสูตรสถานศึกษาที่ประกาศใช้ 

มฐ.๓   ๓.๑ 

 

๒. ครูผู้สอนทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัด กิจกรรมได้จริงและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

มฐ.๓   ๓.๑ 

 

๓. ครูผู้สอนทุกคนมีและใช้นวัตกรรมจัดการเรียนรู้และเผยแพร่ มฐ.๓   ๓.๑ 

๔. ครูผู้สอนทุกคนใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือ ต่อการ

เรียนรู้ และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง   

มฐ.๓   ๓.๒ 

 

๕. ครูผู้สอนทุกคนบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกเด็กรักเด็กเด็กรักครู ครูรักเด็ก เด็กรักที่จะ

เรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข   

มฐ.๓   ๓.๓ 

 

๖. ครูผู้สอนทุกคนตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนใช้เครื่องมือและ 

วิธีการวัด ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่

ผู้เรียน และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน   

มฐ.๓   ๓.๔ 

 

๗. สถานศึกษาเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและ 

ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูและผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ ให้ข้อมูลสะท้อน

กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้   

มฐ.๓   ๓.๕ 

 

 

สถานศึกษาปรับให้เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษา / เพ่ิมรำยกำรตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยควำมส ำเร็จ 
ให้ครอบคลุมตำมประเด็นพิจำรณำในแต่ละมำตรฐำน  ในประเด็นการพิจารณาหนึ่งอาจมีหลายตัวช้ีวัดและ 
ค่ำเป้ำหมำยควำมส ำเร็จ เป็นกำรวิเครำะห์เพื่อเป็นตัวอย่ำงในกำรก ำหนดตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย
ควำมส ำเร็จ 
 
หมำยเหตุ 
 การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑  ประเมินตามแนวทางประประเมิน
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักทดสอบทางการศึกษา  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระดับ
ปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ)  



๖๙ 

รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปีของสถานศึกษา (Self – Assessment Report :  SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๑                       
  โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อ านาจคณูปถัมภ์)                

  

 ๑. http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/2018/08/qq1.pdf 
 ๒. http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/2018/08/ff2.pdf 
 ๓. http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/2018/08/nn3.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/2018/08/qq1.pdf
http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/2018/08/ff2.pdf
http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/2018/08/nn3.pdf


๗๐ 

รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปีของสถานศึกษา (Self – Assessment Report :  SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๑                       
  โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อ านาจคณูปถัมภ์)                

  

 
 
  



๗๑ 

รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปีของสถานศึกษา (Self – Assessment Report :  SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๑                       
  โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อ านาจคณูปถัมภ์)                

  

มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับปฐมวัย แนบท้ำยประกำศโรงเรียนอนุบำลบ้ำนบึง(อ ำนำจคณูปถัมภ์) 
เรื่อง ให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับปฐมวัยระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

และระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนศูนย์กำรศึกษำพิเศษ 
ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำรฉบับลงวันที่ ๖ สิงหำคม ๒๕๖๑ 

 
มาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๑ มีจ านวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่  
  มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของเด็ก 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

แต่ละมาตรฐาน มีรายละเอียด ดังนี้ 

มำตรฐำนที ่๑  คุณภำพของเด็ก  

  ๑.๑  มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  
  ๑.๒  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้   
  ๑.๓  มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม    
  ๑.๔  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้  

มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  

  ๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง4  ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  
  ๒.๒  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
  ๒.๓  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์  
  ๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ     

๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์  
  ๒.๖  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  

มำตรฐำนที่ ๓ กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ  

  ๓.๑ จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ     
๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กทุกคนได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและลงมือปฏิบัติอย่างมีความสุข  

  ๓.๓ จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก  
  ๓.๔  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป ปรับปรุง
 การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  



๗๒ 

รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปีของสถานศึกษา (Self – Assessment Report :  SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๑                       
  โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อ านาจคณูปถัมภ์)                

  

มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนแนบท้ำยประกำศ 
โรงเรียนอนุบำลบ้ำนบึง(อ ำนำจคณูปถัมภ์) 

เรื่อง ให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับปฐมวัยระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
และระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร 

ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหำคม ๒๕๖๑ 

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

     ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน      
     ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ      
                     มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

แต่ละมาตรฐาน มีรายละเอียด ดังนี้  

มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพผู้เรียน  

  ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
    ๑)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ     

  ๒)  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยน  
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา  
                       ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
                       ๔)  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
                       ๕)  มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสตูรสถานศึกษา  
                       ๖)  มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  
  ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
                       ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด    
                       ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
                       ๓) การยอมรับที่จะอยู่รว่มกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
                       ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
 



๗๓ 

รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปีของสถานศึกษา (Self – Assessment Report :  SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๑                       
  โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อ านาจคณูปถัมภ์)                

  

มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  

   ๒.๑  การมีเปา้หมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
   ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
   ๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
 กลุ่มเป้าหมาย  
        ๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
 
         ๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ      

        ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้  

มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

 ๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
   ๓.๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้   
  ๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
   ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
        ๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
 เรียนรู้  
 

 



๗๔ 

รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปีของสถานศึกษา (Self – Assessment Report :  SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๑                       
  โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อ านาจคณูปถัมภ์)                

  

 
 



๗๕ 

รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปีของสถานศึกษา (Self – Assessment Report :  SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๑                       
  โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อ านาจคณูปถัมภ์)                

  



๗๖ 

รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปีของสถานศึกษา (Self – Assessment Report :  SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๑                       
  โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อ านาจคณูปถัมภ์)                

  

 
 



๗๗ 

รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปีของสถานศึกษา (Self – Assessment Report :  SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๑                       
  โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อ านาจคณูปถัมภ์)                

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๗๘ 

รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปีของสถานศึกษา (Self – Assessment Report :  SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๑                       
  โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อ านาจคณูปถัมภ์)                

  

 
 

 
 

 
 

ค ำสั่งโรงเรียนอนุบำลบ้ำนบึง (อ ำนำจคณูปถัมภ์) 
ที่ ๕๘.๑/๒๕๖๒  

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
 

 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  ๒๕๔๒ ระบุให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็น 
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีก าหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง  ทั้งระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก และกฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๓ ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนดพร้อมทั้ง
จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตาม
แผนที่ก าหนดไว้จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาติดตามผลการ
ด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง
ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี 

          โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อ านาจคณูปถัมภ์) จะด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีหน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ดังนี้ 

 

๑. นายพงษ์ศักดิ์ เสคุคุมพัตถ์  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
๒. นางพัชรา คาวีวงษ์   ต าแหน่ง   ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
๓. นายสิทธิศักดิ ์ เกียรติสุอาภานนท์  ต าแหน่ง  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ                                               
๔. นายชาญศักดิ์ ชื่นชม   ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ                         

        ๕. นางนิภา         สุวรรณศักดิ์สิน  ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการและเลขานุการ 
 



๗๙ 

รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปีของสถานศึกษา (Self – Assessment Report :  SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๑                       
  โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อ านาจคณูปถัมภ์)                

  

 (การแต่งตั้งคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ควร
ประกอบไปด้วยตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครอง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ครู และ ผู้บริหาร
โรงเรียนเป็นเลขานุการ)  

ขอให้คณะกรรมการที่ ได้รับการแต่งตั้ งทุ กคน ปฏิบัติหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมาย ให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของการด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 

 

           ทั้งนี ้ ตั้งแต่  วันที่ ๒๐  เดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 

 

 
ลงชื่อ ................................................... 

   (นายพงษ์ศักดิ ์  เสคุคุมพัตถ์) 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อ านาจคณูปถัมภ์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๐ 

รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปีของสถานศึกษา (Self – Assessment Report :  SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๑                       
  โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อ านาจคณูปถัมภ์)                

  

 
โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ แผนกห้องเรียนปกติ 
 

ที ่ ชื่อโครงกำร 
๑. โครงการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย 
๒. โครงการจัดการเรียนร่วม 
๓. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
๔. โครงการบริหารงานวิชาการ 
๕. โครงการส่งเสริมนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี 
๖. โครงการการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
๗. โครงการห้องสมุดมีชีวิต 
๘. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๙. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยวินัยนักเรียน 
๑๐. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
๑๑. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
๑๒. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๑๓. โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยและวันส าคัญ 
๑๔. โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
๑๕. โครงการโรงเรียนดีที่น่าเรียน 
๑๖. โครงการจัดซื้อจัดจ้าง สื่อวัสดุ อุปกรณ์การศึกษา และซ่อมบ ารุง 
๑๗. โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน 
๑๘. โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่  

 
 
 
 

 
 
 
 



๘๑ 

รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปีของสถานศึกษา (Self – Assessment Report :  SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๑                       
  โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อ านาจคณูปถัมภ์)                

  

 
โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ แผนกห้องเรียน ๒ ภำษำ 
 

ที ่ ชื่อโครงกำร 
๑. โครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ   
๒. โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด สู่ชีวิตประจ าวัน 
๓. โครงการออกก าลังกายรับแสงตะวัน   
๔. โครงการโครงงาน “บูรณาการการ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ “หนึ่งห้องเรียน หนึ่ง

โครงงาน” 
๕. โครงการ English for fun 
๖. โครงการ KIDS SPORT’S DAY 
๗. โครงการ STEM for kids 
๘. โครงการเปิดประตูสู่โลกกว้าง 
๙. โครงการสรรค์สร้างนวัตกรรมเพ่ือการศึกษา 
๑๐. โครงการสรรค์สร้างนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้ ระดับปฐมวัย 
๑๑. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ก้าวสู่ชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 
๑๒. โครงการการสวดมนต์แปล 
๑๓. โครงการเปิดบ้านนักคิด พิชิตฝัน 
๑๔. โครงการสัมมนาศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพของครูและ บุคลากรทางการศึกษา 
๑๕. โครงการเรียนรู้อย่างสนุกกับวันสุขหรรษา 
๑๖. โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างให้สิ่งรอบข้างเป็นครู 
๑๗. โครงการ Play & Learn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๒ 

รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปีของสถานศึกษา (Self – Assessment Report :  SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๑                       
  โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อ านาจคณูปถัมภ์)                
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