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๑.๑  ข้อมูลทัว่ไป 
 โรงเรียนบุญญวิทยาคาร  ตั้งอยูเ่ลขท่ี ๒๑  ถนนโรมนัคาทอลิค  อ าเภอพนสันิคม  จงัหวดัชลบุรี  
รหสัไปรษณีย ์ ๒๐๑๔๐  โทรศพัท ์๐ – ๓๘๔๖ – ๑๐๐๐   e-mail  :  boonya.school@hotmail.com  สังกดั 
ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนระดบัปฐมวยั (๓ ขวบ) 
และระดบัประถมศึกษา (ป.๑-ป.๖) สอนเสริมรายวชิาเพิ่มเติมภาษาจีน 

 การก่อตั้งโรงเรียนบุญญวทิยาคารในอ าเภอพนสันิคม เร่ิมแรกไดรั้บการสนบัสนุนจากผูมี้ 
จิตศรัทธาและชาวจีนท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศไทย ซ่ึงตระหนกัถึงความส าคญัในการใหค้วามรู้ดา้นภาษาจีน
แก่เยาวชนรุ่นหลงั  ไดร่้วมกนัซ้ือท่ีดิน  จ านวน   ๖   ไร่   ๓   งาน   ๑๙   ตารางวา   และร่วมกนัก่อตั้ง  
“โรงเรียนไตเ้จ่ง”  ข้ึน ในปี พ.ศ.๒๔๘๗       

 พ.ศ. ๒๕๑๐  จดัตั้งมูลนิธิบุญญวทิยา นายชุณห์ อมัราลิขิต ด ารงต าแหน่งประธานมูลนิธิฯ   
 พ.ศ. ๒๕๑๗  ไดรั้บเงินสนบัสนุน จ านวนหน่ึงลา้นสามแสนหา้หม่ืนบาทจากมูลนิธิสวา่งกุศล

ธรรมสถานในการจดัสร้างบา้นพกัครู ศาลาประชาคม และหอพกันกัเรียน     
 พ.ศ. ๒๕๒๐  สร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   ๓  ชั้น จ  านวน  ๑๕  ห้องเรียนข้ึน  ณ  ท่ีเดิม 

เป็นเงินหน่ึงลา้นหา้หม่ืนบาท ส่วนท่ีขาดไดรั้บการสนบัสนุนจากมูลนิธิสวา่งกุศลธรรมสถาน  
 พ.ศ. ๒๕๒๑  เปล่ียนแปลงการรับนกัเรียนจากอาย ุ  ๑๔ – ๑๖  ปี   
 พ.ศ. ๒๕๒๒  เปล่ียนแปลงโรงเรียนเป็นนิติบุคคล โดยการจดัตั้งของมูลนิธิบุญญวทิยา                

นายเทอดธรรม  อมัราลิขิต  ด ารงต าแหน่งประธานมูลนิธิฯ  และผูรั้บใบอนุญาตโรงเรียนบุญญวทิยาคาร  
 พ.ศ. ๒๕๒๒  ขยายความจุจาก  ๓๐๔  คน  เป็น  ๓๖๐  คน 
 พ.ศ. ๒๕๒๓  ขยายความจุจาก  ๓๖๐  คน  เป็น  ๕๔๐  คน 
 พ.ศ. ๒๕๒๕  ขยายชั้นเรียนจากชั้น ป.๔ - ป.๖   
 พ.ศ. ๒๕๓๗   เปิดสอนระดบัปฐมวยั  

 พ.ศ. ๒๕๔๐  นางสาวกนกพร  วริิยาทรพนัธ์ุ  ด ารงต าแหน่งครูใหญ่ฝ่ายจีน 

 พ.ศ. ๒๕๔๔  นางวนัเพญ็  วิถีธรรม  ด ารงต าแหน่งครูใหญ่ฝ่ายไทย  
 พ.ศ. ๒๕๔๕  นายวจิยั  อมัราลิขิต  ด ารงต าแหน่งผูจ้ดัการโรงเรียนบุญญวทิยาคาร 

พ.ศ. ๒๕๔๕  เปล่ียนแปลงประเภทโรงเรียนจากโรงเรียนสามญัทัว่ไปเป็นโรงเรียนการศึกษา 

สงเคราะห์  

ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลขั้นพืน้ฐานของสถานศึกษา 
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 พ.ศ. ๒๕๔๖  สร้างอาคารเรียนหลงัท่ี  ๒  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  จ  านวน   ๓  ชั้น  
๘ หอ้งเรียน  ชั้นล่างของอาคารเป็นใตถุ้นโล่ง  จดัเป็นโรงอาหารส าหรับนกัเรียน โดยไดรั้บการบริจาค
จากมูลนิธิฯ ศาลเจา้ คณะกรรมการสถานศึกษา ผูมี้จิตศรัทธา และผูป้กครองนกัเรียน ส่วนท่ีขาดไดรั้บ
การสนบัสนุนจากมูลนิธิสวา่งกุศลธรรมสถาน  

 พ.ศ. ๒๕๔๖  ไดรั้บงบอุดหนุนจากองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชลบุรีในการจดัท าหอ้ง 
ปฏิบติัการทางภาษา (Sound  lab) และหอ้งบริการชุมชนดา้นภาษาจีน เป็นเงินเจด็แสนหา้หม่ืนบาท 
  พ.ศ. ๒๕๔๗  ปรับปรุงทาสี และปูพื้นกระเบ้ืองอาคารเรียนหลงัเดิม ทาสีบา้นพกัครู หอพกั
นกัเรียน จดัท าป้ายช่ือโรงเรียนเป็นภาษาจีน สร้างห้องน ้านกัเรียน และปรับปรุงศาลาประชาคมของ
สถานศึกษา  
 พ.ศ.๒๕๕๐  ไดรั้บงบอุดหนุนเพื่อพฒันาการเรียนการสอนและหอ้งสมุด เป็นเงินหา้แสนบาท  
เพื่อจดัซ้ือหนงัสือหอ้งสมุด  เคร่ืองดนตรีไทย  อุปกรณ์วทิยาศาสตร์  อุปกรณ์กีฬา  และส่ือพฒันาเด็ก
ปฐมวยัจากองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชลบุรี 
 พ.ศ. ๒๕๒๒  ขยายความจุจาก  ๕๔๐  คน เป็น  ๙๐๐  คน 
 พ.ศ. ๒๕๕๒  สร้างอาคารเรียนหลงัท่ี  ๓  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  จ  านวน  ๓  ชั้น  
๑๒ หอ้งเรียน ใชง้บประมาณในการก่อสร้างทั้งส้ินแปดลา้นบาท  โดยไดรั้บการอุดหนุนจากส านกังาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  เป็นเงินสามลา้นหา้แสนบาท  จากองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
ชลบุรี เป็นเงินสองลา้นบาท  สถานศึกษาจดัหามาสมทบอีกสองลา้นหา้แสนบาท  
              พ.ศ.๒๕๕๒  ไดรั้บงบสนบัสนุนจากองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชลบุรี เป็นเงินแปดแสนบาท 
เพื่อพฒันาหอ้งคอมพิวเตอร์ หอ้งสมุด ห้องเรียน และส่ือการเรียนการสอนต่างๆ 
              พ.ศ.๒๕๕๓ ไดรั้บงบอุดหนุนจากส านกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ เป็นเงิน สองแสนหา้หม่ืนหน่ึงพนับาท เพื่อจดัท าหอ้งคณิตศาสตร์ 
 พ.ศ.๒๕๕๕ สร้างอาคารประกอบหน่ึงหลงั ณ ดา้นขา้งของศาลาประชาคมโดยชั้นล่างเป็น
หอ้งเก็บวสัดุ ครุภณัฑ ์และอุปกรณ์การศึกษา ชั้นบนเป็นบา้นพกัครูสอนภาษาจีนชาวต่างประเทศ 
จ านวน ๓ ห้อง  สนบัสนุนงบประมาณการก่อสร้าง เป็นเงินหน่ึงลา้นบาท จากมูลนิธิบุญญวทิยา 
 พ.ศ.๒๕๕๕ไดรั้บงบอุดหนุนหอ้งคอมพิวเตอร์จากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน เป็นเงินหกแสนแปดหม่ืนบาท  
 พ.ศ.๒๕๕๕ ไดรั้บงบสนบัสนุนจากองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชลบุรี เป็นเงินหา้แสนบาท 
เพื่อจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
 พ.ศ. ๒๕๕๖  ขยายความจุจาก  ๙๐๐  คน เป็น  ๑,๑๗๐  คน 

   พ.ศ.๒๕๕๖ ไดรั้บงบอุดหนุนทางการเงินเป็นค่าส่ือการเรียนการสอน อุปกรณ์ควบคุม และ 
บริหารจดัการเคร่ืองคอมพิวเตอร์พกพา  ( แทบ็เล็ต )  และโทรทศัน์สี  ขนาดจอภาพไม่ต ่ากวา่  ๔๖  น้ิว
จากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  เป็นเงินหน่ึงแสนสามหม่ืนหา้พนับาท 
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    พ.ศ.๒๕๕๘ ไดรั้บเงินอุดหนุนเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ
จดัซ้ือคอมพิวเตอร์พกพาแบบเคล่ือนท่ี  โทรทศัน์สีขนาดจอภาพไม่ต ่ากวา่ ๕๐ น้ิว และฮาร์ดดิส  จ  านวน  
๓ ชุด จากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  เป็นเงินหน่ึงแสนหา้หม่ืนหกพนับาท 

   พ.ศ.๒๕๕๘ จดัสร้างอาคารอเนกประสงค ์ปรับปรุงศาลาประชาคม หอ้งเรียน หอ้งสุขา และ
จดัซ้ือเคร่ืองเล่น  เป็นเงินหา้ลา้นบาท โดยไดรั้บการสนบัสนุนจากมูลนิธิบุญญวทิยา 

 

  

๑.๒  แนวทางการจัดการศึกษา 
 

วสัิยทัศน์  ( Vision ) 
โรงเรียนบุญญวทิยาคาร   มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เป็นคนดี                     

มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ รักษค์วามเป็นไทย  ใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม  นอ้มน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง              
ในการด าเนินชีวิต  สร้างประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ 

 

พนัธกจิ  (MISSION) 
๑. พฒันาผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีแสดงออกถึงความรู้ความสามารถ และทกัษะตามหลกัสูตร

สถานศึกษา 
๒. พฒันาผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีแสดงออกถึงความรู้ความสามารถ ดา้นการอ่าน คิดวเิคราะห์  

และเขียน  
๓. พฒันาใหผู้เ้รียนมีสมรรถนะท่ีส าคญั และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ 
๔. พฒันาการบริหารจดัการของสถานศึกษาท่ีครอบคลุมดา้นวชิาการ ดา้นบุคลากร ดา้นขอ้มูล

สารสนเทศ และดา้นสภาพแวดลอ้ม 
๕. เปิดโอกาสใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา เพื่อสร้างความมัน่ใจดา้น

คุณภาพการศึกษา 
๖. พฒันากระบวนการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของ

ชุมชน และทอ้งถ่ิน  
๗. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนแต่ละคนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ และเกิดการเรียนรู้เตม็ตาม

ศกัยภาพ จากกระบวนการจดัการเรียนการสอนตามความสนใจ ความตอ้งการและความถนดัของผูเ้รียน 
โดยใชว้ธีิการท่ีหลากหลาย  

๘. พฒันาการประเมินผลความรู้ความเขา้ใจของผูเ้รียนให้เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
๙. พฒันาระบบการจดัการคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียน ท่ีเกิดจากการ

มีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย  ร่วมรับผิดชอบต่อผลการจดัการศึกษาใหมี้คุณภาพไดม้าตรฐาน ส่งผลให้             
ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความมัน่ใจต่อคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา   
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เป้าหมาย  (Goals) 
๑. ผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถ และทกัษะตามหลกัสูตรสถานศึกษา 
๒. ผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถดา้นการอ่าน คิดวเิคราะห์ และเขียน  
๓. ผูเ้รียนมีสมรรถนะท่ีส าคญั และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
๔. การบริหารจดัการของสถานศึกษาครอบคลุมดา้นวชิาการ  ดา้นบุคลากร  ดา้นขอ้มูล

สารสนเทศ และดา้นสภาพแวดลอ้ม 
๕. ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา เพื่อสร้างความมัน่ใจดา้นคุณภาพการศึกษา 
๖. กระบวนการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรสถานศึกษาสอดคลอ้งกบับริบทของชุมชน 

และทอ้งถ่ิน  
๗. ผูเ้รียนแต่ละคนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ และเกิดการเรียนรู้เตม็ตามศกัยภาพ จาก

กระบวนการจดัการเรียนการสอนตามความสนใจ ความตอ้งการและความถนดัของผูเ้รียน โดยใชว้ธีิการ
ท่ีหลากหลาย  

๘. การประเมินผลความรู้ความเขา้ใจของผูเ้รียนเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
๙. ผูเ้รียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย  ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความ

มัน่ใจต่อคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา     
 

กลยุทธ์ 
กลยทุธ์ท่ี ๑ :  พฒันาคุณภาพผูเ้รียน 
กลยทุธ์ท่ี ๒ :  พฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 
กลยทุธ์ท่ี ๓ :  สร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ 

             กลยทุธ์ท่ี ๔ :  ส่งเสริมอตัลกัษณ์ของสถานศึกษาใหโ้ดดเด่น 
              กลยุทธ์ท่ี ๕ :  ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ             
ท่ีสอง 

เคร่ืองหมายและตราสัญลกัษณ์ของสถานศึกษา 

  - เป็นรูปวงกลมสองชั้น  วงกลมชั้นในประกอบดว้ยตวัหนงัสือจีน ค าวา่  “文益”  อ่านวา่   
“ เหวนิอ้ี ”  ซ่ึงแปลวา่ การศึกษาดา้นภาษาและวฒันธรรม สามารถน าพานกัเรียนสู่ความเจริญกา้วหนา้                          
มีคุณธรรม จริยธรรม สร้างคุณประโยชน์ดา้นศิลปวฒันธรรมทางการศึกษาแก่สังคม และประเทศชาติ 

- วงกลมใหญ่อยูข่อบนอก  มีตวัหนงัสือเป็นช่ือ  โรงเรียนบุญญวทิยาคาร  อ าเภอพนสันิคม 
จงัหวดัชลบุรี  

             - กลางขอบวงกลมใหญ่ดา้นซา้ยมือมีตวัหนงัสือจีนค าวา่ “泰国” อ่านวา่ “ไท่กว๋อ” แปลวา่ 
ประเทศไทย   
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  - กลางขอบวงกลมใหญ่ดา้นขวามือมีตวัหนงัสือจีน ค าวา่ “旧罔” อ่านวา่ “จ้ิวหวัง่”  แปลวา่   
พนสันิคม ดงัรูป 
 
 
 
 
 
 
       
 
ปรัชญาโรงเรียน : ภาษาจีนเด่น  เน้นคุณธรรม 
©  ภาษาจีนเด่น       หมายถึง      นกัเรียนมีความรู้และทกัษะการใชภ้าษาจีนไดเ้หมาะสม ตามวยั 
©  เนน้คุณธรรม      หมายถึง      การปลูกฝังใหน้กัเรียนเป็นคนดีของสังคม 
 

คติพจน์ :  เรียนดี  มีความซ่ือสัตย์  ประหยดัอดออม  
©  เรียนดี                หมายถึง      นกัเรียนมีความรู้ทางวชิาการดี 
© มีความซ่ือสัตย ์  หมายถึง      นกัเรียนมีความซ่ือสัตยต่์อตนเองและผูอ่ื้น 
© ประหยดัอดออม หมายถึง       นกัเรียนรู้จกัการมธัยสัถแ์ละการเก็บออม 
 

ค าขวญั :  มีวนัิย  ใฝ่เรียนรู้  คู่คุณธรรม 
© มีวนิยั                หมายถึง       การปลูกฝังใหน้กัเรียนมีวนิยัต่อตนเองและสังคม    
© ใฝ่เรียนรู้            หมายถึง       การปลูกฝังใหน้กัเรียนมีนิสัยรักการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 
© คู่คุณธรรม          หมายถึง       การปลูกฝังใหน้กัเรียนเป็นคนดีของสังคม 
 

สีประจ าโรงเรียน   :  แดง-เหลือง 
© สีแดง                  หมายถึง        ความเป็นสิริมงคล 
© สีเหลือง             หมายถึง         ความเจริญรุ่งเรือง 
 

จุดเน้น :  ด ารงความเป็นไทย   
                               หมายถึง   การอนุรักษเ์อกลกัษณ์ไทยดา้นการพูด การแต่งกาย และมารยาทไทย  
 

อตัลกัษณ์    :   ภาษาจีนเด่น  เนน้คุณธรรม 
 

เอกลกัษณ์   :   โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
 

มาตรการส่งเสริม   :   รักโรงเรียน รักษโ์ลก  

ปรัชญา คติพจน์  ค าขวญั  สีประจ าโรงเรียน  จุดเน้น  อตัลกัษณ์  เอกลกัษณ์  และมาตรการส่งเสริม 
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๑.๓  ข้อมูลบุคลากร 

 ๑) จ านวนบุคลากรจ าแนกตามต าแหน่ง เพศ ระดบัการศึกษา และประสบการณ์ในต าแหน่ง 
 

ประเภทบุคลากร 
เพศ (คน)  

รวม 
ระดบัการศึกษา (คน) ประสบการณ์ 

ในต าแหน่ง 
(เฉล่ีย)  (ปี) 

ชาย หญิง 
ต ่ากวา่ 
ป.ตรี 

 

ป.ตรี ป.โท 
 

ป.เอก 

ผูรั้บใบอนุญาต ๑ - ๑ - ๑ - - ๓๘ 
ผูจ้ดัการ ๑ - ๑ - - ๑ - ๑๖ 
ผูอ้  านวยการ - ๑ ๑ - - ๑ - ๑๕ 
ครู (บรรจุ) - ๓๖ ๓๖ - ๓๖ - - ๗ 
ครูพิเศษ/ครูผูช่้วย - - - - - - - - 
ครูต่างประเทศ - ๗ ๗ - ๗ - - ๑ 
พี่เล้ียง - ๓ ๓ ๓ - - - ๒ 
นกัการภารโรง ๑ ๒ ๓ ๓ - - - ๑๐ 
อ่ืน ๆ (ระบุ................) - - - - - - - - 

 
         - จ  านวนครูท่ีสอนวชิาตรงเอก      ๒๐   คน   คิดเป็นร้อยละ  ๔๗.๖๒  
         - จ  านวนครูท่ีสอนตรงความถนดั  ๒๒  คน   คิดเป็นร้อยละ  ๕๒.๓๘ 
         - สาขาท่ีขาดแคลนครูวชิา  สังคมศึกษา  พละศึกษา  จ านวน ๒ คน 
 

           ๒)  วฒิุการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

 
    

1,1.85%

๔๖,85.19%

7,12.96%

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ต ่ากว่าปริญญาตรี
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  ๓) จ  านวนครูผูส้อนแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และค่าเฉล่ียจ านวนชัว่โมงในการสอนของครู ๑ คน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน (คน) ชัว่โมงสอนเฉล่ีย/คน/สัปดาห์ หมายเหตุ 
- ภาษาไทย ๓ ๒๐  
- คณิตศาสตร์ ๑ ๒๐  
- วทิยาศาสตร์ ๑ ๒๐  
- สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ๑ ๒๐  
- สุขศึกษาพลศึกษา - ๒๐  
- ศิลปะ - ๒๐  
- การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๓ ๒๐  
- ภาษาต่างประเทศ ๗ ๒๐  
ครูท่ีสอนตามความถนดั ๒๖ ๒๐  

 

๑. ๔ ข้อมูลนักเรียน 
 ๑) จ านวนนกัเรียนจ าแนกตามระดบัชั้น เพศ  
 

จ านวนนกัเรียน   

ระดบัชั้น 
เพศ 

รวม (คน) 
ชาย หญิง 

-ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ ๕๘ ๖๕ ๑๒๓ 
-ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒ ๔๗ ๗๕ ๑๒๒ 
-ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ ๕๔ ๖๔ ๑๑๘ 
-ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ ๔๔ ๗๑ ๑๑๕ 
-ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕ ๓๙ ๕๘ ๙๗ 
-ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ ๕๗ ๕๓ ๑๑๐ 

รวม ๒๙๙ ๓๘๖ ๖๘๑ 
-ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑ - - - 
-ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๒ - - - 
-ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ - - - 

รวม - - - 
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แผนภูมิแสดงจ านวนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่๑ - ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

 

 
 
 
๒) เปรียบเทียบจ านวนนกัเรียน ชั้นอนุบาล  ๑   ถึง  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖   
      ปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ 

 

ระดบั 
ชั้นเรียน 

จ านวนนกัเรียน/ปีการศึกษา แนวโนม้ 
(ลดลง/เพ่ิมข้ึน) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

อนุบาล ๑ ๑๑๘ ๑๑๘ - 
อนุบาล ๒ ๑๑๗ ๑๒๒ + ๕ 
อนุบาล ๓ ๑๑๘ ๑๑๙ + ๑ 

ประถมศึกษาปีท่ี ๑ ๑๒๕ ๑๒๓ - ๒ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๒ ๑๒๖ ๑๒๒ - ๔ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ ๑๒๑ ๑๑๘ - ๓ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๔ ๙๘ ๑๑๕ + ๑๗ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๕ ๑๑๒ ๙๗ - ๑๕ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ๙๖ ๑๑๐ + ๑๔ 

รวม ๑,๐๓๑ ๑,๐๔๔ + ๑๓ 
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แผนภูมแิสดงการเปรียบเทยีบจ านวนนักเรียนโรงเรียนบุญญวทิยาคาร 

ระดบัอนุบาล ๑ ถึงช้ันประถมศึกษาปีที ่๖ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ 

 

 
๓) จ านวนนกัเรียนลกัษณะพิเศษ จ าแนกตามคุณลกัษณะ 
 

ระดบัชั้น 
คุณลกัษณะ 

พิการ ดอ้ยโอกาส ความสามารถพิเศษ 
- ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๑ - - ๙ 
- ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๒ - - ๙ 

- ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๓ - - ๙ 

- ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๔ - - ๙ 

- ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๕ - - ๙ 

- ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๖ - - ๙ 

รวม - - ๕๔ 

 

๐ ๒๐ ๔๐ ๖๐ ๘๐ ๑๐๐ ๑๒๐ ๑๔๐

อ.๑

อ.๒

อ.๓

ป.๑

ป.๒

ป.๓

ป.๔

ป.๕

ป.๖

๑๑๘

๑๑๗

๑๑๘

๑๒๕

๑๒๖

๑๒๑

๙๘

๑๑๒

๙๖
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 ๑.๕  ข้อมูลอาคารสถานที ่
                  ขอ้มูลอาคารสถานท่ี ประกอบดว้ย จ านวนอาคาร จ านวนหอ้งประกอบ 

 อาคารเรียน       ๓       หลงั   อาคารประกอบ         ๒        หลงั  

 หอ้งน ้า              ๒       หลงั  สระวา่ยน ้า                  -         สระ    

  สนามเดก็เล่น    ๑       สนาม   สนาม อ่ืนๆ (ระบุ) .............................. 
 

๑.๖ ข้อมูลงบประมาณ  

 งบประมาณ (รับ-จ่าย) 
 

รายรับ บาท รายจ่าย บาท 

เงินอุดหนุนรายหวั ๑๔,๐๘๙,๙๒๙.๐๐ งบเงินเดือน ๑๐,๔๗๕,๘๘๐.๐๐ 

เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา - งบด าเนินการ ๘๙๖,๔๘๗.๐๐ 

เงินค่าธรรมเนียมอ่ืน - 
งบพฒันาคุณภาพ 

การจดัการศึกษา 
๔๕๙,๐๓๙.๐๐ 

เงินอุดหนุนรายการอ่ืน ๖,๒๕๒,๙๙๓.๐๐   

   
                   งบด าเนินการ/เงินเดือน  เงินค่าจา้ง  คิดเป็นร้อยละ   ๗๔.๓๕   ของรายรับ 
 งบพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา   คิดเป็นร้อยละ       ๓.๒๖  ของรายรับ 

๑.๗ ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
      ๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลกัษณะเป็นแหล่งชุมชนในเขตเทศบาลเมืองพนสันิคม   

 - มีประชากรประมาณ  ๑๑๘,๙๓๖  คน   
 - บริเวณใกลเ้คียงโดยรอบโรงเรียน ไดแ้ก่ ท่ีท าการไปรษณียพ์นสันิคม และโรงเรียน 
 - อาชีพหลกัของชุมชน  คือ คา้ขาย   
 - ส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ  
 - ประเพณี/ศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินท่ีเป็นท่ีรู้จกัโดยทัว่ไป คือ งานประเพณีบุญกลางบา้น   

งานประเพณีสงกรานต ์ งานประเพณีไหวพ้ระจนัทร์ และงานประเพณีลอยกระทง 
      ๒) ผูป้กครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี  
 - อาชีพหลกั  คือ คา้ขาย   
 - ส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ  
 - ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายไดโ้ดยเฉล่ียต่อครอบครัวต่อปี ๑๓๙,๐๐๐ บาท   
 - จ  านวนคนเฉล่ียต่อครอบครัว  ๔  คน 
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๑.๘ แหล่งเรียนรู้และภูมปัิญญาท้องถิ่น 
 ๑.๘.๑  หอ้งสมุดมีจ านวน  ๒  หอ้ง  ไดแ้ก่  

     - หอ้งสมุดภาษาไทย  ขนาด   ๘ x ๑๐.๕  ตารางเมตร 

     - หอ้งสมุดภาษาจีน    ขนาด  ๘ x ๘ ตารางเมตร 

        - จ  านวนหนงัสือในหอ้งสมุด     ๑๗,๐๐๐ เล่ม 

        -  การสืบคน้หนงัสือและการยมื-คืน  ใชร้ะบบ    PSI  library   

 ๑.๘.๒  หอ้งปฏิบติัการ 

  - หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์  จ  านวน    ๑     ห้อง  

  - หอ้งพยาบาล                         จ  านวน     ๑ หอ้ง  

   ๑.๘.๓  เคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมใชง้าน มีทั้งหมด   ๕๕   เคร่ือง 
 

ที่ คอมพวิเตอร์ จ านวน  (เคร่ือง) 

๑ ใชใ้นการเรียนการสอน ๔๕ 

๒ ใชสื้บคน้ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ตได้ ๖ 

๓ ใชใ้นการบริหาร ๔ 
  

 จ านวนนกัเรียนท่ีสืบคน้ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาท่ีรายงาน  

 เฉล่ีย    ๒๐๐   คนต่อวนั  คิดเป็นร้อยละ    ๒๙.๒๐   ของนกัเรียนทั้งหมด 
 

 ๑.๘.๔  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 

ที่ ช่ือแหล่งเรียนรู้ ทีอ่ยู่ 

๑ หอ้งสมุดไทย/จีน โรงเรียนบุญญวทิยาคาร อ.พนสันิคม  จ.ชลบุรี 

๒ หอ้งคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบุญญวทิยาคาร  อ.พนสันิคม  จ.ชลบุรี 

๓ ป้ายนิเทศ / บอร์ดความรู้ โรงเรียนบุญญวทิยาคาร  อ.พนสันิคม  จ.ชลบุรี 

๔ สวนหยอ่ม โรงเรียนบุญญวทิยาคาร  อ.พนสันิคม  จ.ชลบุรี 

๕ สนามเด็กเล่น สนามกีฬา โรงเรียนบุญญวทิยาคาร  อ.พนสันิคม  จ.ชลบุรี 

๖ มุมหนงัสือในห้องเรียน โรงเรียนบุญญวทิยาคาร  อ.พนสันิคม  จ.ชลบุรี 
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  ๑.๘.๕  แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
 

  

 

 

ที่ ช่ือแหล่งเรียนรู้ ทีอ่ยู่ 

๑ หอพระพนสับดี   อ าเภอพนสันิคม   จงัหวดัชลบุรี 

๒ วดัหลวงพรหมาวาส (ดูคา้งคาว) อ าเภอพนสันิคม   จงัหวดัชลบุรี 

๓ ศูนยจ์กัสานใหญ่ท่ีสุดในโลก  อ าเภอพนสันิคม   จงัหวดัชลบุรี 

๔ สวนสาธารณเทศบาลเมืองพนสันิคม  อ าเภอพนสันิคม   จงัหวดัชลบุรี 

๕ ท่ีท าการไปรษณียอ์  าเภอพนสันิคม  อ าเภอพนสันิคม   จงัหวดัชลบุรี 

๖ โรงเรียนวฒันานุศาสน์ อ าเภอพนสันิคม   จงัหวดัชลบุรี 

๗ หา้งโลตสั  อ าเภอพนสันิคม   จงัหวดัชลบุรี 

๘ ตลาดสดเทศบาลเมืองพนสันิคม  อ าเภอพนสันิคม   จงัหวดัชลบุรี 

๙ วดันามะตูม  อ าเภอพนสันิคม   จงัหวดัชลบุรี 

๑๐ วดัแสนสุขใจดี  อ าเภอเมือง  จงัหวดัชลบุรี 

๑๑ ทอ้งฟ้าจ าลอง  อ าเภอเมือง  จงัหวดัชลบุรี 

๑๒ ชายหาดบางแสน  อ าเภอเมือง  จงัหวดัชลบุรี 

๑๓ พิพิธภณัฑส์ัตวน์ ้าบางแสน  อ าเภอเมือง  จงัหวดัชลบุรี 

๑๔ เกาะลอย  อ าเภอศรีราชา  จงัหวดัชลบุรี 

๑๕ สวนสัตวเ์ปิดเขาเขียว  อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 

๑๖ สวนเสือศรีราชา  อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 

๑๗ สวนนงนุช  อ าเภอสัตหีบ จงัหวดัชลบุรี 

๑๘ อุทยานหินลา้นปี และฟาร์มจระเขเ้มืองพทัยา  อ าเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรี 

๑๙ เมืองจ าลอง  อ าเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรี 

๒๐ วหิารเซียน  อ าเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรี 

๒๑ เมืองโบราณ  จงัหวดัสมุทรปราการ 
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 ๑.๘.๖ ปราชญช์าวบา้น/ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ผูท้รงคุณวฒิุ ท่ีสถานศึกษาเชิญมาใหค้วามรู้แก่ครู 

และเด็กในปีการศึกษาท่ีรายงาน 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ ช่ือภูมิปัญญาท้องถิ่น/ผู้ทรงคุณวุฒิ  เน้ือหาทีจั่ดสอน สถิติการใช้/ปี 
๑ นางจรรยาพร  บวัพรรณ   ดนตรีไทย ๘๐ ชัว่โมง 
๒ เจา้หนา้ท่ีต ารวจจาก สภอ.พนสันิคม  ความปลอดภยั / ยาเสพติด ๒๖ คร้ัง 
๓ สาธารณสุขเทศบาลเมืองพนสันิคม สุขอนามยั/การแปรงฟันใหถู้กวธีิ ๒ คร้ัง 
๔ เจา้หนา้ท่ีการไฟฟ้าอ าเภอพนสันิคม การประหยดัพลงังาน ๑ คร้ัง 
๕ นางสุนทรา  ชาง การท าบวัลอยไข่หวาน ๑ คร้ัง 
๖ นางนงคเ์ยาว ์ พุกถึก การจกัสาน ๑ คร้ัง 
๗ นางสาวติรี โพชจะโป๊ะ การท าผา้เช็ดหนา้มดัยอ้ม ๑ คร้ัง 
๘ นางสมจิตร  คุณะสารพนัธ์ การท าน ้ายาลา้งจาน ๑ คร้ัง 
๙ นางสาวรุ่งนภา  ท าเนาว ์ การท าขนมลูกชุบ ๑ คร้ัง 
๑๐ นางบุญเพญ็  จองวจิิตรกุล การท าสบู่เหลวบ ารุงผิว ๑ คร้ัง 
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๑.๙  โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา 

โครงสร้างและอตัราเวลาการจดัการเรียนรู้ 
หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบุญญวทิยาคาร พทุธศักราช  ๒๕๖๐ 

ระดบัประถมศึกษา 
 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กจิกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
วทิยาศาสตร์ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
สังคมศึกษา ศาสนา และ                       
วฒันธรรม 

๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

ประวติัศาสตร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
ภาษาต่างประเทศ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

รวมเวลาเรียน (พืน้ฐาน) ๘๘๐ ๘๘๐ ๘๘๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 
หนา้ท่ีพลเมือง ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
อาเซียน ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
ภาษาจีน ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
๑. กิจกรรมแนะแนว ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 
๒. ลูกเสือ – เนตรนารี ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
๓. กิจกรรมชุมนุม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
๔. กิจกรรมเพื่อสังคม และ 
สาธารณประโยชน์ 

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๑๖๐  ช่ัวโมง/ปี 
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๑.๑๐ สรุปข้อมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับสถานศึกษา  

 ๑)  ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละรายวชิาในระดบั ๓ ข้ึนไป  
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๓  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

จ านวนนกัเรียนท่ีเขา้สอบ/จ านวนนกัเรียนท่ีไดร้ะดบั ๓ ข้ึนไป/ร้อยละ 
ป.๑ ป.๒ ป.๓ 

เขา้
สอ

บ 

ได
ร้ะ
ดบั

 ๓
 ขึ้น

ไป
 

ร้อ
ยล
ะ 

เขา้
สอ

บ 

ได
ร้ะ
ดบั

 ๓
 ขึ้น

ไป
 

ร้อ
ยล
ะ 

เขา้
สอ

บ 

ได
ร้ะ
ดบั

 ๓
 ขึ้น

ไป
 

ร้อ
ยล
ะ 

ภาษาไทย ๑๒๓ ๑๒๐ ๙๗.๕๖ ๑๒๒ ๑๒๐ ๙๘.๓๖ ๑๑๘ ๑๑๒ ๙๔.๙๒ 

คณิตศาสตร์ ๑๒๓ ๑๑๙ ๙๖.๗๕ ๑๒๒ ๑๒๒ ๑๐๐.๐๐ ๑๑๘ ๑๑๔ ๙๖.๖๑ 

วทิยาศาสตร์ ๑๒๓ ๑๒๓ ๑๐๐.๐๐ ๑๒๒ ๑๒๒ ๑๐๐.๐๐ ๑๑๘ ๑๑๓ ๙๕.๗๖ 

สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ๑๒๓ ๑๑๑ ๙๐.๒๔ ๑๒๒ ๑๒๑ ๙๙.๑๘ ๑๑๘ ๑๐๘ ๙๑.๕๓ 

ประวติัศาสตร์ ๑๒๓ ๑๒๒ ๙๙.๑๙ ๑๒๒ ๑๑๒ ๙๑.๘๐ ๑๑๘ ๑๑๑ ๙๔.๐๗ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๒๓ ๑๒๓ ๑๐๐.๐๐ ๑๒๒ ๑๒๒ ๑๐๐.๐๐ ๑๑๘ ๑๑๗ ๙๙.๑๕ 

ศิลปะ ๑๒๓ ๑๒๒ ๙๙.๑๙ ๑๒๒ ๑๒๑ ๙๙.๑๘ ๑๑๘ ๑๑๗ ๙๙.๑๕ 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๑๒๓ ๑๒๓ ๑๐๐.๐๐ ๑๒๒ ๑๒๒ ๑๐๐.๐๐ ๑๑๘ ๑๑๖ ๙๘.๓๑ 

ภาษาองักฤษ ๑๒๓ ๑๒๒ ๙๙.๑๙ ๑๒๒ ๑๑๖ ๙๕.๐๘ ๑๑๘ ๑๑๒ ๙๔.๙๒ 
 

               ๒)  ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละรายวชิาในระดบั  ๓  ข้ึนไป   
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐  

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

จ านวนนกัเรียนท่ีเขา้สอบ/จ านวนนกัเรียนท่ีไดร้ะดบั ๓ ข้ึนไป/ร้อยละ 
ป.๔ ป.๕ ป.๖ 

เขา้
สอ

บ 

ได
ร้ะ
ดบั

 ๓
 ขึ้น

ไป
 

ร้อ
ยล
ะ 

เขา้
สอ

บ 

ได
ร้ะ
ดบั

 ๓
 ขึ้น

ไป
 

ร้อ
ยล
ะ 

เขา้
สอ

บ 

ได
ร้ะ
ดบั

 ๓
 ขึ้น

ไป
 

ร้อ
ยล
ะ 

ภาษาไทย ๑๑๕ ๑๐๖ ๙๒.๑๗ ๙๗ ๙๑ ๙๓.๘๑ ๑๑๐ ๑๐๓ ๙๓.๖๔ 

คณิตศาสตร์ ๑๑๕ ๑๐ ๘๖.๙๖ ๙๗ ๘๐ ๘๒.๔๗ ๑๑๐ ๙๐ ๘๑.๘๒ 

วทิยาศาสตร์ ๑๑๕ ๑๐๔ ๙๐.๔๓ ๙๗ ๙๕ ๙๗.๙๔ ๑๑๐ ๑๐๙ ๙๙.๐๙ 

สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ๑๑๕ ๑๐๕ ๙๑.๓๐ ๙๗ ๙๓ ๙๕.๘๘ ๑๑๐ ๑๐๔ ๙๔.๕๕ 

ประวติัศาสตร์ ๑๑๕ ๙๖ ๘๓.๔๘ ๙๗ ๙๗ ๑๐๐.๐๐ ๑๑๐ ๑๐๗ ๙๗.๒๗ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๑๕ ๑๑๓ ๙๘.๒๖ ๙๗ ๙๗ ๑๐๐.๐๐ ๑๑๐ ๑๑๐ ๑๐๐.๐๐ 

ศิลปะ ๑๑๕ ๑๐๐ ๘๖.๙๖ ๙๗ ๙๗ ๑๐๐.๐๐ ๑๑๐ ๑๐๓ ๙๓.๖๔ 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๑๑๕ ๑๐๐ ๘๖.๙๖ ๙๗ ๙๗ ๑๐๐.๐๐ ๑๑๐ ๑๐๒ ๙๒.๗๓ 

ภาษาองักฤษ ๑๑๕ ๑๐๗ ๙๓.๐๔ ๙๗ ๘๐ ๘๒.๔๗ ๑๑๐ ๘๓ ๗๕.๔๕ 
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๑.๑๑ สรุปข้อมูลผลการประเมนิความสามารถและทกัษะการอ่านการเขยีนภาษาไทย 
         ๑)  ผลการประเมินการทดสอบความสามารถดา้นการอ่านออก เขียนได ้ ของนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๔  โดยส านกัทดสอบทางการศึกษา  ปลายภาคเรียนท่ี ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
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80.67
79.11
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83.74

80.05
79.29
79.63

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม
ประวติัศาสตร์

สขุศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาองักฤษ

ร้อยละของนักเรียนทีม่เีกรดเฉลีย่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน                      
แต่ละรายวชิาในระดับ ๓ ขึน้ไป

ระดับประถมศึกษาปีที ่๑ - ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ความสามารถ 

ชั้น ป.๑ ชั้น ป.๒ 

จ า
นว

นน
กัเรี

ยน
 

ร้อยละ 
ของจ านวนนกัเรียน 

จ า
นว

นน
กัเรี

ยน
 

ร้อยละ 
ของจ านวนนกัเรียน 

ปรั
บป

รุง
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 ้

ดี ดีม
าก

 

ปรั
บป

รุง
 

พอ
ใช

 ้

ดี ดีม
าก

 

รวมอ่านออกเขียนได ้ ๑๒๓ ๐ ๕.๑๕ ๗๔.๘๐ ๒๐.๐๖ ๑๒๒ ๐ ๔.๓๗ ๗๕.๑๔ ๒๐.๔๙ 

การอ่านออกเสียง ๑๒๓ ๐ ๔.๐๖ ๗๕.๖๑ ๒๐.๓๓ ๑๒๒ ๐ ๓.๒๘ ๗๕.๔๑ ๒๑.๓๑ 

การอ่านรู้เร่ือง ๑๒๓ ๐ ๔.๘๘ ๗๔.๘๐ ๒๐.๓๓ ๑๒๒ ๐ ๔.๑๐ ๗๓.๗๗ ๒๒.๑๓ 

การเขียน ๑๒๓ ๐ ๖.๕๐ ๗๓.๙๘ ๑๙.๕๑ ๑๒๒ ๐ ๕.๗๔ ๗๖.๒๓ ๑๘.๐๓ 

ความสามารถ 

ชั้น ป.๓ ชั้น ป.๔ 

จ า
นว

นน
กัเรี

ยน
 

ร้อยละ 
ของจ านวนนกัเรียน 

จ า
นว

นน
กัเรี

ยน
 

ร้อยละ 
ของจ านวนนกัเรียน 

ปรั
บป

รุง
 

พอ
ใช

 ้

ดี ดีม
าก

 

ปรั
บป

รุง
 

พอ
ใช

 ้

ดี ดีม
าก

 

รวมอ่านออกเขียนได ้ ๑๑๘ ๐ ๒.๘๒ ๗๗.๑๒ ๒๐.๐๖ ๑๑๕ ๐ ๒.๖๑ ๘๓.๑๙ ๑๔.๒๐ 

การอ่านออกเสียง ๑๑๘ ๐ ๒.๕๔ ๗๖.๒๗ ๒๑.๑๙ ๑๑๕ ๐ ๒.๖๑ ๘๒.๖๑ ๑๔.๗๘ 

การอ่านรู้เร่ือง ๑๑๘ ๐ ๒.๕๔ ๗๗.๑๒ ๒๐.๓๔ ๑๑๕ ๐ ๒.๖๑ ๘๕.๒๒ ๑๒.๑๗ 

การเขียน ๑๑๘ ๐ ๓.๓๙ ๗๗.๙๗ ๑๘.๖๔ ๑๑๕ ๐ ๒.๖๑ ๘๑.๗๔ ๑๕.๖๕ 
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๑.๑๒  สรุปข้อมูลผลการประเมนิทกัษะการใช้ภาษาองักฤษในการส่ือสาร                           
 ผลการประเมินทกัษะการใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสาร ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑  
ถึงชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐  โดยใชแ้บบทดสอบของสถานศึกษา 

ชั้น 
จ านวนนกัเรียน 

จ านวนนกัเรียน (นบัเฉพาะนกัเรียนปกติ) 
การฟัง การพดู การอ่าน การเขียน 

ทั้งชั้น ปกติ บกพร่อง ผา่น ร้อยละ ผา่น ร้อยละ ผา่น ร้อยละ ผา่น ร้อยละ 
ป.๑ ๑๒๓ ๑๒๓ - ๑๐๐ ๘๑.๓๐ ๑๐๔ ๘๔.๕๕ ๙๖ ๗๘.๐๔ ๙๖ ๗๘.๐๔ 
ป.๒ ๑๒๒ ๑๒๒ - ๙๔ ๗๗.๐๔ ๙๗ ๗๙.๕๐ ๑๐๓ ๘๔.๔๒ ๑๐๓ ๘๔.๔๒ 
ป.๓ ๑๑๘ ๑๑๘ - ๙๒ ๗๗.๙๖ ๙๐ ๗๖.๒๗ ๙๓ ๗๘.๘๑ ๙๓ ๗๘.๘๑ 
ป.๔ ๑๑๕ ๑๑๕ - ๙๑ ๗๙.๑๓ ๘๗ ๗๕.๖๕ ๘๘ ๗๖.๕๒ ๘๘ ๗๖.๕๒ 
ป.๕ ๙๗ ๙๗ - ๗๘ ๘๐.๔๑ ๗๖ ๗๘.๓๕ ๘๔ ๘๖.๕๙ ๘๔ ๘๖.๕๙ 
ป.๖ ๑๑๐ ๑๑๐ - ๘๘ ๘๐.๐๐ ๘๕ ๗๗.๒๗ ๗๘ ๗๐.๙๐ ๗๘ ๗๐.๙๐ 
รวม ๖๘๕ ๖๘๕ - ๕๔๓ ๗๙.๒๗ ๕๓๙ ๗๘.๖๘ ๕๔๒ ๗๙.๑๒ ๕๔๒ ๗๙.๑๒ 

๑.๑๓ สรุปข้อมูลผลการประเมินการทดสอบความสามารถพืน้ฐานของผู้เรียนระดบัชาต ิ(NT)  
         ๑)  ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเ้รียนระดบัชาติ  ( NT )  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 

ความสามารถ 
คะแนนเฉล่ียร้อยละ 

ปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมาก 
เฉล่ียทั้ง ๓ ดา้น ๓.๔๗ ๔๖.๙๕ ๔๐.๐๐ ๙.๕๖ 

ดา้นภาษา ๖.๐๘ ๓๐.๔๓ ๕๖.๕๒ ๖.๙๕ 
ดา้นค านวณ ๒๕.๒๑ ๔๐.๐๐ ๑๕.๖๕ ๑๙.๑๓ 
ดา้นเหตุผล ๔.๓๔ ๔๐.๐๐ ๔๖.๐๘ ๙.๕๖ 

 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการทดสอบความสามารถพืน้ฐานของผู้เรียนระดับชาติ
(NT) ช้ันประถมศึกษาปีที ่๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๐  จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
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       ๒)  เปรียบเทียบภาพรวมของผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเ้รียนระดบัชาติ 
(NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ระหวา่งระดบัโรงเรียนกบัระดบัเขตพื้นท่ี และระดบั
โรงเรียนกบัระดบัประเทศ 

ความสามารถ 
คะแนนเฉล่ียร้อยละ 

ระดบัโรงเรียน ระดบัสงักดั 
ผลต่าง 
(+/-) 

ระดบัโรงเรียน ระดบัประเทศ 
ผลต่าง 
(+/-) 

เฉล่ียทั้ง ๓ ดา้น ๕๒.๕๖ ๔๖.๘๙ +๕.๖๗ ๕๒.๕๖ ๔๕.๒๕ +๗.๓๑ 
ดา้นภาษา ๕๘.๖๓ ๕๕.๒๒ +๓.๔๑ ๕๘.๖๓ ๕๒.๖๗ +๕.๙๖ 
ดา้นค านวณ ๔๔.๓๗ ๓๘.๓๕ +๖.๐๒ ๔๔.๓๗ ๓๗.๗๕ +๖.๕๙ 
ดา้นเหตุผล ๕๔.๖๘ ๔๗.๐๙ +๗.๕๙ ๕๔.๖๘ ๔๕.๓๑ +๙.๓๗ 

 

หมายเหตุ : คะแนนเฉลีย่ทุกด้านของนกัเรียน สูงกว่า คะแนนคะแนนเฉลีย่ระดบัประเทศ ระดบัจงัหวดัและระดบัสังกดั 

      ๓)  การเปรียบเทียบภาพรวมรายดา้นและระดบัคุณภาพของผลการประเมินการทดสอบความสามารถ
พื้นฐานของผูเ้รียนระดบัชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓  ระหวา่งปีการศึกษา  ๒๕๕๙ กบัปีการศึกษา 
๒๕๖๐ 

ความสามารถ 
คะแนนเฉล่ียร้อยละ 

ปีการศึกษา 
๒๕๕๙ 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ 

ผลต่าง 
(+/-) 

เฉล่ียทั้ง ๓ ดา้น ๕๕.๕๔ ๕๒.๕๖ -๒.๙๘ 
ดา้นภาษา ๖๐.๘๗ ๕๘.๖๓ -๒.๒๔ 
ดา้นค านวณ ๔๔.๘๖ ๔๔.๓๗ -๐.๔๙ 
ดา้นเหตุผล ๖๐.๓๘ ๕๔.๖๘ -๖.๑๕ 

ด้านภาษา ด้านค านวณ ด้านเหตุผล

52.56
58.63

44.3745.25
52.67

37.75

55.85

38.66
47.79

55.22

38.35
47.09

คะแนนเฉลีย่ร้อยละผลการประเมนิการทดสอบความสามารถพืน้ฐานของผู้เรียนระดบัชาติ
(NT)   ช้ันประถมศึกษาปีที ่๓   ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐

ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ จังหวัด สังกัด
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๑.๑๔ สรุปข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET)  
                 ๑)  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน ( O - NET )  ปีการศึกษา ๒๕๖๐   

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ 

 
 

 

หมายเหตุ : คะแนนเฉลีย่ทุกวชิาของนักเรียน สูงกว่า คะแนนเฉลีย่ระดบัประเทศ ระดบัจงัหวดั และระดบัสังกดัทุกวชิา 

 

 

 

 

 ๒) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ประจ าปีการศึกษา  
๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขิั้นพื้นฐาน(O-NET) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐

ชั้นประถมศกึษาปีท่ี ๖

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด สังกัด

รายวชิา 
คะแนนเฉล่ีย

ระดบัประเทศ ปี ๖๐ 
คะแนน 

ปี  ๒๕๕๙ 
คะแนน 
ปี ๒๕๖๐ 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต ่าสุด 

ผลต่าง
คะแนน 

ภาษาไทย   ๔๖.๕๘ ๕๙.๐๑ ๕๕.๘๕ ๘๑.๕๐ ๑๗.๖๓ -๓.๑๖ 
คณิตศาสตร์ ๓๗.๑๒ ๕๐.๓๓ ๔๖.๙๑ ๙๕ ๒๐ -๓.๔๒ 
วทิยาศาสตร์  ๓๙.๑๒ ๔๒.๙๔ ๔๔.๔๙ ๖๒ ๒๓ +๑.๕๕ 

ภาษาองักฤษ  ๓๖.๓๔ ๔๔.๕๑ ๕๓.๑๑ ๙๕ ๑๐ +๘.๖ 
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๑.๑๕ สรุปข้อมูลคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ ทกัษะตามหลกัสูตร 
         
         ๑.๑๕.๑ ผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
 

 

ระดับช้ัน 
จ านวน นร.
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์) 

ดีเยีย่ม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ ๑๒๓ ๑๒๐ ๓ - - 

ประถมศึกษาปีท่ี ๒ ๑๒๒ ๑๑๙ ๓ - - 

ประถมศึกษาปีท่ี ๓ ๑๑๘ ๑๑๕ ๓ - - 

ประถมศึกษาปีท่ี ๔ ๑๑๕ ๑๑๒ ๓ - - 

ประถมศึกษาปีท่ี ๕ ๙๗ ๙๔ ๓ - - 

ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ๑๑๐ ๑๐๗ ๓ - - 

รวม ๖๘๕ ๖๖๗ ๑๘ - - 

เฉล่ียร้อยละ ๑๐๐ ๙๗.๓๗ ๒.๖๓ - - 
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เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)
ประจ่าปีการศึกษา   ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ ชั้นประถมศึกษาปีที  ๖

ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560
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        ๑.๑๕.๒ ผลการประเมินการคิดวิเคราะห์ 
          
 

ระดับช้ัน 
จ านวน นร.
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่านคิด วเิคราะห์ และเขียน) 

ดีเยีย่ม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ ๑๒๓ ๙๐ ๒๑ - - 

ประถมศึกษาปีท่ี ๒ ๑๒๒ ๙๗ ๑๕ - - 

ประถมศึกษาปีท่ี ๓ ๑๑๘ ๘๙ ๒๑ - - 

ประถมศึกษาปีท่ี ๔ ๑๑๕ ๗๖ ๓๒ - - 

ประถมศึกษาปีท่ี ๕ ๙๗ ๘๒ ๘ - - 

ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ๑๑๐ ๗๘ ๒๒ - - 

รวม ๖๘๕ ๕๑๒ ๑๑๙ - - 

เฉล่ียร้อยละ ๑๐๐ ๗๔.๗๔ ๑๗.๓๗ - - 
 

 

        ๑.๑๕.๓ ผลการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
          
 

ระดับช้ัน 
จ านวน 

นักเรียนทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(กจิกรรมพฒันาผู้เรียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ ๑๒๓ ๑๒๓ - 

ประถมศึกษาปีท่ี ๒ ๑๒๒ ๑๒๒ - 

ประถมศึกษาปีท่ี ๓ ๑๑๘ ๑๑๘ - 

ประถมศึกษาปีท่ี ๔ ๑๑๕ ๑๑๕ - 

ประถมศึกษาปีท่ี ๕ ๙๗ ๙๗ - 

ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ๑๑๐ ๑๑๐ - 

รวม ๖๘๕ ๖๘๕ - 

เฉล่ียร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ - 
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              ๑.๑๕.๔ ผลการประเมินการอ่าน และเขียน         
 

ระดับช้ัน 
จ านวน นร.
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่านคิด วเิคราะห์ และเขียน) 

ดีเยีย่ม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ ๑๒๓ ๑๑๐ ๙ ๔ - 

ประถมศึกษาปีท่ี ๒ ๑๒๒ ๑๑๑ ๖ ๕ - 

ประถมศึกษาปีท่ี ๓ ๑๑๘ ๑๐๙ ๕ ๔ - 

ประถมศึกษาปีท่ี ๔ ๑๑๕ ๑๐๓ ๗ ๕ - 

ประถมศึกษาปีท่ี ๕ ๙๗ ๘๗ ๕ ๕ - 

ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ๑๑๐ ๙๘ ๗ ๕ - 

รวม ๖๘๕ ๖๑๘ ๓๙ ๒๘ - 

เฉล่ียร้อยละ ๑๐๐ ๙๐.๒๒ ๕.๖๙ ๔.๐๙ - 

 
        ๑.๑๕.๕ ผลการประเมินสมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน  ๕ ดา้น 
     ๑)  ดา้นความสามารถในการส่ือสาร 

                นกัเรียนมีความสามารถในการส่ือสารซ่ึงจะประกอบดว้ยความสามารถในการถ่ายทอด

ความรู้ ความคิด ความเขา้ใจ  มีวธีิการส่ือสารท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพและสามารถเลือกรับขอ้มูล 

ข่าวสารดว้ยเหตุผลท่ีถูกตอ้ง  ซ่ึงผลการประเมินสมรรถนะดา้นความสามารถในการส่ือสารอยูใ่นระดบั 

ดีเยีย่ม 

  ๒)  ดา้นความสามารถในการคิด 

              นกัเรียนมีความสามารถในการคิดซ่ึงจะประกอบดว้ยความสามารถในการคิดวิเคราะห์              

คิดสังเคราะห์ คิดอยา่งสร้างสรรค ์คิดอยา่งมีวจิารณญาณ มีทกัษะการคิดวางแผนการท างาน  ตดัสินใจ

แกปั้ญหาตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสม  ซ่ึงผลการประเมินดา้นความสามารถในการคิดอยูใ่นระดบัดีเยีย่ม 

   ๓)  ดา้นความสามารถในการแกปั้ญหา 

              นกัเรียนมีความสามารถในการแกปั้ญหาและอุปสรรค  ใชเ้หตุผลในการแกปั้ญหาเขา้ใจ

ความสัมพนัธ์และการเปล่ียนแปลงในสังคม  แสวงหาความรู้และน ามาประยกุตใ์ช ้ มีการตดัสินใจได้

อยา่งเหมาะสมตามวยั  ซ่ึงผลการประเมินดา้นความสามารถในการแกปั้ญหาอยูใ่นระดบัดีเยีย่ม 
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๔)  ดา้นความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ 

               นกัเรียนมีความสามารถในการใชท้กัษะชีวติเรียนรู้ดว้ยตนเองไดเ้หมาะสมตามวยั  

สามารถท างานกลุ่มร่วมกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี  น าไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจ าวนั  หลีกเล่ียง

พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคท่ี์ส่งผลกระทบต่อตนเอง  ซ่ึงผลการประเมินดา้นความสามารถในการใช้

ทกัษะชีวติอยูใ่นระดบัดีเยีย่ม 

  ๕)  ดา้นความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 

              นกัเรียนมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี มีทกัษะพื้นฐานในการใชค้อมพิวเตอร์  

ใชเ้ทคโนโลยดีา้นต่างๆ ในการสร้างสรรคช้ิ์นงาน  เลือกใชส่ิ้งท่ีเหมาะสมกบัวยัและน าเสนออยา่งถูกวธีิ  

ซ่ึงผลการประเมินสมรรถนะส าคญัดา้นความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยอียูใ่นระดบัดีเยีย่ม 
 

๑.๑๖ สรุปข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน   
  

                    ๑)  จ  านวนนกัเรียนท่ีใชแ้หล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 
 

แหล่งเรียนรู้ ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 
๑. หอ้งสมุดไทย ๑๒๓ ๑๒๒ ๑๑๘ ๑๑๕ ๙๗ ๑๑๐ 
๒. หอ้งสมุดจีน ๑๒๓ ๑๒๒ ๑๑๘ ๑๑๕ ๙๗ ๑๑๐ 
๓. หอ้งคอมพิวเตอร์ ๑๒๓ ๑๒๒ ๑๑๘ ๑๑๕ ๙๗ ๑๑๐ 
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จ่านวนนักเรียนที ใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนบุญญวิทยาคาร 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐

หอ้งสมดุไทย หอ้งสมดุจีน หอ้งคอมพิวเตอร์
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              ๒)  จ  านวนนกัเรียนท่ีใชแ้หล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 

แหล่งเรียนรู้ ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 
๑.สวนสัตวซ์าฟารีเวลิด ์ กรุงเทพมหานคร ๑๒๐ ๑๑๙ - - - - 

๒.พิพิธภณัฑหุ่์นข้ีผึ้ง  พระปฐมเจดีย ์ เจษฎาเทคนิค 
มิวเซ่ียม  จงัหวดันครปฐม 

- - ๑๑๕ ๑๑๓ - - 

๓.สวนจิตรลดา สวนดุสิต กรุงเทพมหานคร - - - - ๙๖ ๑๐๘ 

๔.งานวนัวชิาการโรงเรียนวฒันานุศาสน์ ๑๒๒ ๑๒๐ ๑๑๓ ๑๑๒ ๙๕ ๑๐๗ 

๕.ศูนยจ์กัสานชุมชนยอ่ยท่ี ๑ อ.พนสันิคม จ.ชลบุรี - ๑๒๓ - - - - 

รวม ๒๔๒ ๓๖๒ ๒๒๘ ๒๒๕ ๑๙๑ ๒๑๕ 

 

 

 

๑.๑๗  สรุปผลการประเมนิจากหน่วยงานภายนอกและข้อเสนอแนะ 
                  โรงเรียนบุญญวิทยาคาร  ไดรั้บการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองจาก สมศ. เม่ือวนัท่ี  ๕ - ๗ 
กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๑ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา มีการประเมิน ๓ ดา้น คือ ผูบ้ริหาร ดา้นครู 
และดา้นผูเ้รียน ซ่ึงสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเป็นตารางดงัต่อไปน้ี 
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จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งการเรียนรู้นอกโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐

สวนสัตว์ซาฟารีเวลิด์  กรุงเทพมหานคร

พพิธิภณัฑ์หุ่นขีผ้ึง้ พระปฐมเจดย์ี เจษฎาเทคนิค มิวเซ่ียม  จังหวดันครปฐม

สวนจิตรลดา สวนดุสิต กรุงเทพมหานคร

งานวนัวชิาการโรงเรียนวฒันานุศาสน์

ศูนย์จักสานชุมชนย่อยที่ 1พนัสนิคม ชลบุรี
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มาตรฐานการศึกษาระดบัขั้นพืน้ฐาน 
เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 

ผลการประเมิน 
ผลประเมินอิง
สถานศึกษา 

ค่าเฉล่ีย 

ผลการ
รับรอง
มาตรฐาน
คุณภาพ 

ค่าเฉล่ีย 
ระดบั
คุณภาพ 

คะแนน 
ระดบั
คุณภาพ 

ด้านผู้เรียน       
มาตรฐานท่ี ๑  ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ ๓.๘๘ ดีมาก ๔ ดีมาก ๓.๙๔ ดีมาก 
มาตรฐานท่ี ๒  ผูเ้รียนมีสุขนิสยั สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี ๓.๙๓ ดีมาก ๔ ดีมาก ๓.๙๗ ดีมาก 
มาตรฐานท่ี ๓  ผูเ้รียนมีสุนทรียภาพ และลกัษณะนิสยัดา้นศิลปะ ดนตรี 
 และกีฬา                    

๓.๘๑ ดีมาก ๔ ดีมาก ๓.๙๑ ดีมาก 

มาตรฐานท่ี ๔  ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสงัเคราะห์ 
 มีวิจารณญาณ คิดแกปั้ญหา มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์คิดไตร่ตรอง 
และมีวิสยัทศัน์ 

๓.๘๓ ดีมาก ๔ ดีมาก ๓.๙๒ ดีมาก 

มาตรฐานท่ี ๕  ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตามหลกัสูตร ๓.๐๓ ดี ๓ ดี ๓.๐๒ ดี 
มาตรฐานท่ี ๖  ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักการ 
เรียนรู้และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

๓.๘๔ ดีมาก ๔ ดีมาก ๓.๙๒ ดีมาก 

มาตรฐานท่ี ๗  ผูเ้รียนมีทกัษะในการท างาน รักการท างาน สามารถ 
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

๓.๘๘ ดีมาก ๔ ดีมาก ๓.๙๔ ดีมาก 

ด้านครู       
มาตรฐานท่ี ๘  ครูมีคุณวฒิุ / ความรู้ความสามารถตรงกบังานท่ี 
รับผิดชอบ และมีครูเพียงพอ ๒.๙๖ ดี ๔ ดีมาก ๓.๔๘ ดี 

มาตรฐานท่ี ๙  ครูมีความสามารถในการจดัการเรียนการสอนอยา่งมี 
ประสิทธิภาพ และเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

๓.๗๕ ดีมาก ๔ ดีมาก ๓.๘๘ ดีมาก 

ด้านผู้บริหาร       
มาตรฐานท่ี ๑๐ ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ าและมีความสามารถในการบริหาร 
จดัการ 

๓.๖๔ ดีมาก ๔ ดีมาก ๓.๘๒ ดีมาก 

มาตรฐานท่ี ๑๑ สถานศึกษามีการจดัองคก์รโครงสร้าง และบริหารงาน 
อยา่งเป็นระบบ ครบวงจร ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา 

๓.๘๖ ดีมาก ๔ ดีมาก ๓.๙๓ ดีมาก 

มาตรฐานท่ี ๑๒ สถานศึกษามีการจดักิจกรรมและการเรียนการสอน 
โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

๓.๗๘ ดีมาก ๔ ดีมาก ๓.๘๙ ดีมาก 

มาตรฐานท่ี ๑๓ สถานศึกษามีหลกัสูตรท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน และ 
ทอ้งถ่ิน มีส่ือการเรียนการสอนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

๓.๖๐ ดีมาก ๔ ดีมาก ๓.๘๐ ดีมาก 

มาตรฐานท่ี ๑๔ สถานศึกษาส่งเสริมความสมัพนัธ์และความร่วมมือ 
กบัชุมชนในการพฒันาการศึกษา 

๓.๖๐ ดีมาก ๔ ดีมาก ๓.๘๐ ดีมาก 

 

    โรงเรียนมีผลการประเมินระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระดบัคุณภาพ ดีมาก โดยมีค่าเฉล่ีย ๓.๘๐ 
                            ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง           ไม่รับรอง 
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ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง  

จุดเด่น จุดทีค่วรพฒันา และข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 
  ๑. สถานศึกษาควรพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตามหลกัสูตร 
  ๒. สถานศึกษาควรพฒันาครูใหมี้การจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั                  
มีการประเมินการเรียนการสอนและน าผลการประเมินมาปรับการเรียนและเปล่ียนการสอนเพื่อพฒันา
คุณภาพอยา่งต่อเน่ือง 
  ๓. ดา้นผูบ้ริหารสถานศึกษา ควรพฒันากิจกรรมเสริมหลกัสูตรท่ีกระตุน้ใหผู้เ้รียนรู้จกั
ศึกษาหาความรู้  แสวงหาค าตอบและสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง  ส่งเสริมการฝึกทกัษะใหผู้เ้รียนรู้จกั 
คิดวเิคราะห์  คิดสร้างสรรค ์ คิดแกปั้ญหาและตดัสินใจ 
 

สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดทีค่วรพฒันาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสภาพปัญหา  
                    การจดัการเรียนการสอนภาษาจีน ครูสอนภาษาจีนชาวต่างชาติหากเพิ่งเขา้มาปฏิบติัหน้าท่ี
เป็นปีแรกจะไม่สามารถส่ือสารกับนักเรียนระดับปฐมวยัและนักเรียนระดับช่วงชั้นท่ี ๑ ได้ในระยะ
เร่ิมแรกของการจดัการเรียนการสอน และบางคนไม่สามารถควบคุมชั้นเรียนได ้จึงตอ้งมีการจดัครูพี่เล้ียง
ใหช่้วยดูแลในดา้นระเบียบวนิยั 

จุดเด่น  
               นกัเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัประถมศึกษาสามารถฟัง  พูด  อ่าน  เขียน และพิมพ์
คอมพิวเตอร์ภาษาจีนได ้ จึงสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปใชใ้นชีวติประจ าวนัและเป็นพื้นฐานใน
การศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน โดยเฉพาะเม่ือเขา้สู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จะเกิดการ
ไดเ้ปรียบในดา้นภาษา เน่ืองจากภาษาจีน  ซ่ึงเป็นภาษากลางอีกภาษาหน่ึงท่ีเป็นท่ียอมรับใน
สหประชาชาติและเป็นภาษาท่ีมีคนใชม้ากท่ีสุดในโลก 

จุดทีค่วรพฒันา 
 สถานศึกษาควรพฒันาภาษาต่างประเทศทั้งภาษาองักฤษ และภาษาจีนใหเ้ขม้แขง็อยา่งต่อเน่ือง
เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัและเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึนเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการเขา้สู่สมาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘  
 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
โรงเรียนบุญญวทิยาคาร  ไดรั้บการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจากสมศ. เม่ือวนัท่ี ๗ - ๙   

เดือน  มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  มีการประเมิน ๓ กลุ่ม
ตวับ่งช้ี คือ กลุ่มตวับ่งช้ีพื้นฐาน กลุ่มตวับ่งช้ีอตัลกัษณ์ กลุ่มตวับ่งช้ีมาตรการส่งเสริม ซ่ึงสรุปผลการ
ประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเป็นตารางดงัต่อไปน้ี 
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ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา 
 

น า้หนัก 
คะแนน 

คะแนน 
ทีไ่ด้ 

ระดบั 
คุณภาพ 

กลุ่มตวับ่งช้ีพื้นฐาน    

ตวับ่งช้ีท่ี ๑ ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ๑๐.๐๐ ๙.๘๙ ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี ๒ ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ ๑๐.๐๐ ๙.๔๔ ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี ๓ ผูเ้รียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง ๑๐.๐๐ ๙.๕๗ ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี ๔ ผูเ้รียนคิดเป็น ท าเป็น ๑๐.๐๐ ๘.๔๐ ดี 

ตวับ่งช้ีท่ี ๕ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน ๒๐.๐๐ ๑๗.๑๒ ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี ๖ ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญั 

๑๐.๐๐ ๙.๐๐ ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันา
สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๔.๕๐ ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี ๘ พฒันาการของการประกนัคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษา  และตน้สงักดั 

๕.๐๐ ๔.๘๐ ดีมาก 

กลุ่มตวับ่งช้ีอตัลกัษณ์    

ตวับ่งช้ีท่ี ๙ ผลการพฒันาใหบ้รรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วสิยัทศัน์ 
และวตัถุประสงคข์องการจดัตั้งสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ 

ตวับ่งช้ีท่ี ๑๐ ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นท่ีส่งผลสะทอ้น
เป็นเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ 

กลุ่มตวับ่งช้ีมาตรการส่งเสริม    

ตวับ่งช้ีท่ี ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ 

ตวับ่งช้ีท่ี ๑๒ ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพ่ือยกระดบั
มาตรฐานรักษามาตรฐาน และพฒันาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคลอ้ง     
กบัแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ๔.๐๐ 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐ ๙๑.๗๒ 

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา  ระดบัการศึกษาประถมศึกษา 
                           ผลคะแนนรวมทุกตวับ่งช้ี ตั้งแต่  ๘๐  คะแนนข้ึนไป                                        ใช่       ไม่ใช่ 
                           มีตวับ่งช้ีท่ีไดรั้บระดบัดีข้ึนไปอยา่งนอ้ย ๑๐ ตวับ่งช้ี จาก ๑๒ ตวับ่งช้ี              ใช่       ไม่ใช่ 
                           ไม่มีตวับ่งช้ีใดท่ีมีระดบัคุณภาพตอ้งปรับปรุงหรือตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน           ใช่       ไม่ใช่ 
                           ในภาพรวมสถานศึกษาจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  :  ระดบัการศึกษาประถมศึกษา 

                          สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา     ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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 ข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม   
 

จุดเด่น 
๑. ผูเ้รียนมีสุขภาพแขง็แรง ร่าเริง แจ่มใส  มีสุนทรียภาพดา้นศิลปะ ดนตรี กีฬา มารยาท

เรียบร้อย 
๒. ผูเ้รียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ เป็นลูกท่ีดี  เป็นนกัเรียนท่ีดี  มีจิต

สาธารณะ  บ าเพญ็ประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน 
๓. ผูเ้รียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อยา่งสม ่าเสมอ  โดยมีการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ทศันศึกษา  และ

ศึกษาจากเทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งต่อเน่ือง 
๔. สถานศึกษาพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความสอดคลอ้งกบัปรัชญา วสิัยทศัน์ท่ีมุ่งเนน้พฒันาให้ผูเ้รียน

มีความรู้ภาษาจีนเพื่อส่ือสารชีวติประจ าวนัและมีคุณธรรมโดยก าหนดอตัลกัษณ์วา่ “ภาษาจีนเด่น เนน้
คุณธรรม” 

๕. สถานศึกษามีจุดเนน้จุดเด่นท่ีสะทอ้นความเป็นเอกลกัษณ์ท่ีชดัเจนเชิงประจกัษใ์นดา้น 
“โรงเรียนสองภาษา (ไทย - จีน)”  เป็นท่ียอมรับของชุมชนและบุคคลทัว่ไป  และน าช่ือเสียงมาสู่โรงเรียน
อยา่งต่อเน่ือง 

๖. สถานศึกษามีผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา คือ 
โครงการรักษโ์รงเรียน รักษโ์ลก เพื่อปลูกฝัง และสร้างจิตส านึกดา้นการดูแลส่ิงแวดลอ้ม การท า
ประโยชน์เพื่อโรงเรียน  สังคม  เป็นท่ีประจกัษแ์ละเป็นท่ียอมรับของชุมชนน าช่ือเสียงมาสู่โรงเรียน 

๗. ผูบ้ริหารมีความรู้ มีวสิัยทศัน์มุ่งมัน่ทุ่มเทในการจดัการเรียนการสอนใหบ้รรลุเป้าหมาย   
เป็นผูน้ าในการจดัการงานทุกฝ่ายอยา่งจริงจงั 

๘. สถานศึกษามีการประเมินแผนการจดัการเรียนรู้และมีการประเมินการจดัการเรียนการสอน
ของครูอยา่งเป็นระบบ  ชดัเจน  และมีการสอบทานแบบวดัและแบบทดสอบอยา่งต่อเน่ือง 

๙. สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายในเป็นระบบอยา่งต่อเน่ือง 
 

จุดทีค่วรพฒันา 
๑. ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาทกัษะดา้นการคิด  ผลความส าเร็จเชิงประจกัษย์งัไม่ชดัเจน และ

ผลสัมฤทธ์ิในกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และศิลปะ 
๒. สถานศึกษามีระบบการประเมินผลการเขา้ร่วมกิจกรรมของผูเ้รียนทั้งใน และนอก

สถานศึกษายงัไม่เป็นระบบท่ีชดัเจน 
๓. การจดัการเรียนการสอนในส่วนการจดัท าการใชก้ารปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้  และ

การจดัหาจดัท าและการใชส่ื้อในการเรียนการสอน  ยงัด าเนินการไดไ้ม่ครอบคลุมอยา่งสมบูรณ์ 
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โรงเรียนบุญญวทิยาคาร   ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หนา้ ๒๙ 

 

๔. ครูผูส้อนบางส่วนจดัท า ใช ้ และปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้ยงัไม่สมบูรณ์  และยงัจดัท า
จดัหา  และจดัการใชส่ื้อโดยขาดการวเิคราะห์  และการวางแผนใช ้ท าใหข้าดประสิทธิภาพในการจดัการ
เรียนการสอน 

๕. สถานศึกษาด าเนินการสรุปโครงการ/กิจกรรม เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงพฒันางานยงัไม่
ชดัเจน 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพฒันาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลกัเกณฑ์ และวธีิการประกนัคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ด้านผลการจัดการศึกษา 
 ๑. ผูเ้รียนควรไดรั้บการพฒันาความสามารถดา้นการคิดอยา่งหลากหลาย  สรุปความคิดอยา่งเป็น
ระบบ  คิดอยา่งองคร์วม  โดยการเรียนรู้ผา่นกิจกรรมต่างๆ เช่น การใชผ้งัมโนทศัน์  ( Mind mapping )   
ท าโครงงาน  อภิปราย  โตว้าที  เขียนเร่ืองประกอบภาพ  จดัท าหนงัสือเล่มเล็ก  การแกโ้จทยค์ณิตศาสตร์  
และการทดลองตามกระบวนการคิดทางวทิยาศาสตร์  เป็นตน้  ด าเนินการครอบคลุมผูเ้รียนทุกชั้นอยา่ง
ต่อเน่ือง 
 ๒. ผูเ้รียนควรไดรั้บการพฒันาใหเ้กิดองคค์วามรู้จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้อยา่งหลากหลาย  
ส่งเสริมการศึกษาคน้ควา้เน้ือหาในบทเรียนตามหลกัสูตร  เนน้การปฏิบติัจริง  การทดลองและคน้ควา้
เพิ่มเติมจากอ่านหนงัสืออ่านเพิ่มเติมและหนงัสืออา้งอิงอยา่งสม ่าเสมอเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
โดยเฉพาะกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้วทิยาศาสตร์และศิลปะ 
 ๓. สถานศึกษาควรประมวลผลการจดักิจกรรมต่างๆ ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา  
โดยการจดัท าเป็นระบบสารสนเทศ  แสดงขอ้มูลจริงสถิติของความส าเร็จท่ีชดัเจน  เป็นรูปธรรม 
 

ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 ๑. สถานศึกษาควรเพิ่มประสิทธิภาพการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้และบนัทึกผลการเรียน 
การสอนอยา่งชดัเจน  รวมทั้งมีการวเิคราะห์และวางแผนการใชส่ื้อใหเ้หมาะสม  และน าส่ือเทคโนโลยี
มาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนอยา่งสม ่าเสมอเตม็ศกัยภาพ 

๒. สถานศึกษาควรจดัท าขอ้ตกลงร่วมกนัระหวา่งสถานศึกษากบัหน่วยงานตน้สังกดั  หรือ
หน่วยงานสนบัสนุน  ทั้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือมีขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ ระยะเวลาในการพฒันาคุณภาพ
การศึกษา ๑ ปีการศึกษา 

 

ด้านการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑. สถานศึกษาควรขยายผลการอบรมและการศึกษาดูงานของครูมาพฒันาการเรียนการสอน

อยา่งจริงจงั 
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๒. สถานศึกษาควรพฒันาระบบการนิเทศภายในใหมี้ประสิทธิภาพทั้งดา้นวชิาการ  กระบวน 
การจดัการเรียนรู้  การประเมินผล  การสรุปผลการนิเทศใหส้ามารถน ามาวางแผนพฒันาครูใหเ้กิดความ
ต่อเน่ือง  เช่น  การประเมินแผนการัดการเรียนรู้ การจดัการเรียนการสอนของครู และการประเมินแบบ
วดัแบบทดสอบ  น าผลการประเมินมาสรุปสภาพปัญหาท่ีชดัเจน 
 

ด้านการประกนัคุณภาพภายใน 
 ทิศทางในการพฒันาผูเ้รียนใหสู่้ความเป็นเลิศ  สถานศึกษาสามารถเพิ่มศกัยภาพในการ
ด าเนินการใหมี้ประสิทธิภาพสูงยิง่ข้ึน  โดยทบทวนการเขียนแผนงานโครงการ และกิจกรรมใหช้ดัเจน
ยิง่ข้ึนในเชิงปฏิบติัการ ซ่ึงจะท าใหม้องเห็นภาพการด าเนินการอยา่งชดัเจน น าไปสู่การด าเนินงานเชิง
คุณภาพท่ีดี  โดยเฉพาะการสรุปผลโครงการใหมี้ความกระชบัเห็นความส าเร็จไดต้รงประเด็น เพราะจะ
ท าใหส้ามารถน าเอาประเด็นท่ียงัตอ้งพฒันาไปด าเนินการไดอ้ยา่งชดัเจนยิง่ข้ึน 

ระยะเวลาในการพฒันาสถานศึกษาใหจ้ดัการศึกษาไดม้าตรฐานในภาพรวม  ๑  ปี 
 

นวตักรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติทีด่ี (Good practice) ของสถานศึกษาทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสังคม  
โรงเรียนสอนภาษา (ไทย – จีน) 
 
 

๑.๑๘ รางวลัทีโ่รงเรียนได้รับ 
ด้านสถานศึกษา  

 

ระดับรางวลั/ช่ือรางวลัทีไ่ด้รับ หน่วยงานทีม่อบรางวลั 

๑.  รางวลัห้องสมุดยอดเยี่ยม  ( ตน้แบบ )  เหรียญทอง  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ สพป. ชบ ๒ 

๒. รางวลัเหรียญเงินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข สนง.ป.ป.ส. 

๓. รางวลัชมเชยการประกวดจดัโต๊ะไหวพ้ระจนัทร์ งานไหวพ้ระจนัทร์อ าเภอพนสันิคม เทศบาลเมืองพนสันิคม 

๔. รางวลัเหรียญเงินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ส านกังาน ป.ป.ส. 

 
ด้านครูผู้สอน  

รางวลัเชิดชูเกยีรติครูดีศรีเอกชน  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 

ประเภท ระดับรางวลั/ช่ือรางวลัทีไ่ด้รับ หน่วยงานทีม่อบรางวลั 

๑. นางสาวกนกพร  วิริยาทรพนัธุ์ - เกียรติบตัรและเขม็เชิดชูเกียรติเหรียญทอง สช. 

๒. นางวนัเพญ็  วิถีธรรม - เกียรติบตัรและเขม็เชิดชูเกียรติเหรียญเงิน สช. 

๓. นางจนัทณี  สนัติธรรมากร - เกียรติบตัรและเขม็เชิดชูเกียรติเหรียญเงิน สช. 

๔. นางพชัรา  จนัทกานนท ์  - เกียรติบตัรและเขม็เชิดชูเกียรติเหรียญทองแดง สช. 
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รางวลัเชิดชูเกยีรตคิรูดศีรีเอกชน  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ต่อ) 
 

ประเภท ระดับรางวลั/ช่ือรางวลัทีไ่ด้รับ หน่วยงานทีม่อบรางวลั 

๕. นางสาวจนัทนา  สิริสตัตบุษย ์ - เกียรติบตัรและเขม็เชิดชูเกียรติเหรียญทองแดง สช. 

๖. นางปวริศา  นูพิมพ ์  - เกียรติบตัรและเขม็เชิดชูเกียรติเหรียญทองแดง สช. 

๗. นางสาวสุรีพร  ทองธรรมชาติ - เกียรติบตัรและเขม็เชิดชูเกียรติเหรียญทองแดง สช. 

๘. นางมณีนุช  พนูสิน - เกียรติบตัรและเขม็เชิดชูเกียรติเหรียญทองแดง สช. 

๙. นางสาวภทัทิยา  หาญก าจร - เกียรติบตัรและเขม็เชิดชูเกียรติเหรียญทองแดง สช. 

๑๐. นางสาวศศิประภา  ยงคพ์ีระกลุ - เกียรติบตัรและเขม็เชิดชูเกียรติเหรียญทองแดง สช. 

๑๑. นางกมลวรรณ  สงัขท์อง - เกียรติบตัรและเขม็เชิดชูเกียรติเหรียญทองแดง สช. 
 

ด้านผู้เรียน 

การแข่งขันทกัษะวชิาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่๖๗ ระดับภาคกลางและภาคตะวนัออก  
 

ประเภท ระดับรางวลั/ช่ือรางวลัทีไ่ด้รับ หน่วยงานทีม่อบรางวลั 

๑. ด.ญ.  พฒันรัตน์    งอกขาว 

๒. ด.ญ.  อภิชญา        ธิมาชยั 

- รางวลัเหรียญทองการแข่งขนัพดูเพ่ืออาชีพ

ภาษาจีน ระดบัชั้น ป.๔ - ป.๖ 
สพฐ. 

๓.ด.ญ.สุชานุช  อธิวฒันางกรู 
- รางวลัเหรียญเงินการแข่งขนัคดัลายมือส่ือ

ภาษาไทย  ระดบัชั้น ป.๑ - ป.๓ 
สพฐ. 

๑. ด.ญ.  พฒันรัตน์    งอกขาว 

๒. ด.ญ.  อภิชญา        ธิมาชยั 

รางวลัชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขนัพดู 

เพ่ืออาชีพภาษาจีน ระดบัชั้น ป.๔ - ป.๖ 
สพป.ชบ ๒ 

๓.ด.ญ.สุชานุช  อธิวฒันางกรู 
รางวลัชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขนั 

คดัลายมือส่ือภาษาไทย  ระดบัชั้น ป.๑ - ป.๓ 
สพป.ชบ ๒ 

๔. ด.ญ. เกรซซนั  ธารารัตน์  โนลาสโก ้  
รางวลัเหรียญทองอนัดบั ๕  การแข่งขนัเด่ียว 

ซอดว้ง  ระดบัชั้น ป.๑ - ป.๖ 
สพป.ชบ ๒ 

๕. ด.ญ.ชนกนนัท ์ พฒันโภครัตนา  

๖. ด.ญ.ชนากาน  นิสสยัสุข  

๗. ด.ญ.ชญัญา  นิสสยัสุข  

๘. ด.ญ. นลินรตัน์  พลพยงค ์ 

๙. ด.ญ. วนัวิสา  เอมชอุ่ม 

 

รางวลัเหรียญทองอนัดบั  ๖  การแข่งขนัเพลง

คุณธรรม  ระดบัชั้น ป.๔ - ป.๖ 

 

สพป.ชบ ๒ 
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การแข่งขันทักษะวชิาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ ๖๗ ระดบัภาคกลางและภาคตะวนัออก  (ต่อ) 
 

ประเภท ระดับรางวลั/ช่ือรางวลัทีไ่ด้รับ หน่วยงานทีม่อบรางวลั 

๑๐. ด.ญ. นภทัร  ชลศรานนท ์

๑๑. ด.ญ.ปพิชญา  โพธ์ิเขียว   

รางวลัเหรียญเงินการแข่งขนัต่อศพัทภ์าษา 

องักฤษ  (ครอสเวิร์ด)   ระดบัชั้น ป.๔-ป.๖          
สพป.ชบ ๒ 

๑๒. ด.ญ. ธนาวดี  ชาวไทย 

๑๓. ด.ญ.อิสรีย ์  ทวิวฒัน ์

๑๔. ด.ช.นนัทพงศ ์  ลิขิตกลุธนพร    

รางวลัเหรียญเงินการแข่งขนัปริศนา

สร้างสรรค ์วรรณคดีไทย  ระดบัชั้น ป.๑-ป.๓ 
สพป.ชบ ๒ 

๑๕. ด.ช.ธนทตั  สิงห์สุข   
รางวลัเหรียญเงิน การแข่งขนัขบัร้องเพลง

ไทยลูกกรุง ประเภทชาย  ระดบัชั้น ป.๑-ป.๖ 
สพป.ชบ ๒ 

๑๖. ด.ช.กอ้งภพ  มโนวรรณา 

๑๗. ด.ช.วชิรวิทย ์  พุม่หนู    

รางวลัเหรียญเงิน  การแข่งขนัต่อสมการ

คณิตศาสตร์  (เอแมท็)  ระดบัชั้น ป.๑ - ป.๖ 
สพป.ชบ ๒ 

๑๘. ด.ญ.กฤตธีรา  แกว้ปานทอง 

๑๙. ด.ญ.ฟ้าใส   เหลนปก 

๒๐. ด.ญ.เปมิกา   อยูใ่ห้นาน 

๒๑. ด.ช.ธนพล   ค  าวงษา 

๒๒. ด.ช.บญัพนต ์ ธานี   

รางวลัเหรียญเงินการแข่งขนัประกวดเพลง

คุณธรรม  ระดบัชั้น ป.๑ - ป.๓ 
สพป.ชบ ๒ 

๒๓. ด.ญ. ธิตินนัท ์ พรมไว 

๒๔. ด.ญ. สุธินนัท ์ เด่นสุวรรณธิมา 

๒๕. ด.ญ. เบญจมาศ  วงษเ์สถียร   

รางวลัเหรียญทองแดงการแข่งขนัปริศนา

สร้างสรรคว์รรณคดีไทย  ระดบัชั้น  

ป.๔ - ป.๖ 

สพป.ชบ ๒ 

๒๖. ด.ช.ธนดล  บุญสิงห์ใจ 

๒๗. ด.ช.ธนภทัร  มงคลธนวฒัน์ 

๒๘. ด.ญ.นชัชา  ชลศรานนท ์  

รางวลัเหรียญทองแดงการแข่งขนั

ประติมากรรม ชั้น ป.๑ - ป.๓ 
สพป.ชบ ๒ 

๒๙. ด.ญ. จิรหทยั  สีดี 

๓๐. ด.ญ. ธีรกานต ์ พฒันโภครัตนา 

๓๑. ด.ญ.อิสรียา  อะโรคา   

รางวลัเหรียญทองแดงการแข่งขนั

ประติมากรรม  ระดบัชั้น ป.๔ - ป.๖ 
สพป.ชบ ๒ 

 
การแข่งขันทักษะวชิาการนักเรียน มหกรรมวนัการศึกษาเอกชน ประจ าปี ๒๕๖๑ (วนัการศึกษาเอกชน ๑๐๐ ปี)  

 

 

ประเภท ระดับรางวลั/ช่ือรางวลัทีไ่ด้รับ หน่วยงานทีม่อบรางวลั 

๑. ด.ญ.  พฒันรัตน์    งอกขาว 

๒. ด.ญ.  อภิชญา        ธิมาชยั 

- รางวลัเหรียญทองการแข่งขนัพดูเพ่ืออาชีพ

ภาษาจีน ระดบัชั้น ป.๔ - ป.๖ 
สช. 
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โรงเรียนบุญญวทิยาคาร   ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หนา้ ๓๓ 

 

 

การแข่งขันทักษะวชิาการภาษาจนีคร้ังที่ ๑๑ ชมรมโรงเรียนสอนภาษาจีนภาคตะวันออกแห่งประเทศไทย 
 

 

ประเภท ระดับรางวลั/ช่ือรางวลัทีไ่ด้รับ หน่วยงานทีม่อบรางวลั 

๑. ด.ญ.ธวินตา  พทุธรักษา 
รองชนะเลิศอนัดบั ๑ การแข่งขนัเล่านิทาน

ระดบัชั้น ป.๑-ป.๓ 
 

ชมรมโรงเรียนสอน

ภาษาจีนภาคตะวนัออก 

๒. ด.ช.ทวีชยั ล้ีเจริญ 
รางวลัเหรียญทอง การแข่งขนับทกลอนระดบั 

ชั้น ป.๑-ป.๓     
 

ชมรมโรงเรียนสอน

ภาษาจีนภาคตะวนัออก 

๓. ด.ญ.ทิพยป์ระภา  เขม็กลดั 
รางวลัเหรียญทอง การแข่งขนัร้องเพลงจีน

ระดบัชั้น ป.๑-ป.๓    
  

ชมรมโรงเรียนสอน

ภาษาจีนภาคตะวนัออก 

๔. ด.ญ.ภาวิตา  ประกอบดี   
รางวลัเหรียญทอง การแข่งขนัคดัลายมือจีน

ระดบัชั้น ป.๑-ป.๓     
 

ชมรมโรงเรียนสอน

ภาษาจีนภาคตะวนัออก 

๕. ด.ญ.ศศิวิมล  มณี 
รางวลัเหรียญทอง การแข่งขนัคดัลายมือจีน

ระดบัชั้น ป.๔-ป.๖  
    

ชมรมโรงเรียนสอน

ภาษาจีนภาคตะวนัออก 

๖. ด.ช.เจตนิพทัธ์  มงคลศิลป์ 
รางวลัเหรียญทอง การแข่งขนับทกลอนระดบั 

ชั้น ป.๔-ป.๖     
 

ชมรมโรงเรียนสอน

ภาษาจีนภาคตะวนัออก 

๗. ด.ญ.ธนสัถา  ครองขจรสุข 
รางวลัเหรียญเงิน การแข่งขนัร้องเพลงจีน

ระดบัชั้น ป.๔-ป.๖     
 

ชมรมโรงเรียนสอน

ภาษาจีนภาคตะวนัออก 

๘. ด.ช.วีรภทัร  เผอืกรอด 
รางวลัเหรียญเงิน การแข่งขนัพดูสุนทรพจน์

ภาษาจีน ระดบัชั้น ป.๔-ป.๖   
   

ชมรมโรงเรียนสอน

ภาษาจีนภาคตะวนัออก 

 

การสอบวดัระดบัความรู้ภาษาจนี YCT  (Youth Chinese Test) 
 
 

ระดับรางวลั/ช่ือรางวลัทีไ่ด้รับ หน่วยงานทีม่อบรางวลั 

- จ  านวนนกัเรียน ระดบัชั้น ป.๔-ป.๖ ท่ีสอบวดัความรู้  YCT  ระดบั ๓  จ านวน ๑๖๕ คน  

ผา่นเกณฑ ์ ๑๕๒  คน คิดเป็นร้อยละ  ๙๒.๑๓   ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน - จ  านวนนกัเรียน ระดบัชั้น ป.๔-ป.๖ ท่ีสอบวดัความรู้  YCT  ระดบั ๒  จ านวน  ๑๕๖  คน  

ผา่นเกณฑ ์ ๙๘  คน คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๘๒  
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โรงเรียนบุญญวทิยาคาร   ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หนา้ ๓๔ 

 

การแข่งขันทักษะวชิาการโครงการรักษ์ภาษาไทย 
 

ระดับรางวลั/ช่ือรางวลัทีไ่ด้รับ หน่วยงานที่มอบรางวลั 

๑) ด.ญ.วชิรญาณ์  วงษว์ิลาศ  ชนะเลิศการแข่งขนัคดัลายมือ ระดบัชั้น ป.๔-ป.๖  สพป. ชบ ๒ 

๒) ด.ญ.อิสรีย ์ ทวิวฒัน์  รองชนะเลิศอนัดบั  ๑ การแข่งขนัอ่านเอาเร่ือง  ระดบัชั้น ป.๑-ป.๓ สพป. ชบ ๒ 

๓) ด.ญ.ธญัญาภรณ์ วฒันกลู รองชนะเลิศอนัดบั ๑  แข่งขนัเขียนเรียงความ ชั้น ป.๔ - ป.๖ สพป. ชบ ๒ 

๔) ด.ญ.ธนวดี  ชาวไทย รองชนะเลิศอนัดบั ๒ การแข่งขนัเขียนตามค าบอก  ชั้น ป.๑-ป.๓ สพป. ชบ ๒ 

๕) ด.ญ.จินตศ์ุจีมณี  วีรวงศนิ์รันดร์  รองชนะเลิศอนัดบั ๒  การแข่งขนัเขียนตามค าบอก  

ระดบัชั้น ป.๔-ป.๖ 
สพป. ชบ ๒ 

๖) ด.ญ.กญัญาณฐั  คลา้ยสุวรรณ รองชนะเลิศอนัดบั ๒  การแข่งขนักลอนส่ี  ชั้น ป.๔-ป.๖ สพป. ชบ ๒ 

๗) ด.ญ.พิชชาภร  ทวีพนัธุ์ศานต ์ รางวลัท่ี  ๔ การแข่งขนัอ่านเอาเร่ือง ระดบัชั้น ป.๔-ป.๖ สพป. ชบ ๒ 

 

การแข่งขันภาษาองักฤษ กลุ่มโรงเรียนเอกชน สพป.ชบ ๒ 

 
 

ระดับรางวลั/ช่ือรางวลัทีไ่ด้รับ หน่วยงานทีม่อบรางวลั 

๑. ด.ญ. อาณาดา  อเลก็ซ่ี โนลาสโก  รองชนะเลิศอนัดบั ๑ การแข่งขนัพดูภาษาองักฤษ 

Impromptu speech ระดบัชั้น ป.๑-ป.๓  
สพป. ชบ ๒ 

๒. ด.ญ. นภทัร  ชลศรานนท ์ รองชนะเลิศอนัดบั ๑ การแข่งขนัพดูภาษาองักฤษ impromptu 

speech ระดบัชั้น ป.๔-ป.๖ 
สพป. ชบ ๒ 

๓. ด.ญ.พรรณกวี  นพรัตน์โมรา  รองชนะเลิศอนัดบั ๑ การแข่งขนัเล่านิทานภาษาองักฤษ 

Story telling ระดบัชั้น ป.๔-ป.๖ 
สพป. ชบ ๒ 

๔. ด.ญ.เกรซซนั  ธารารัตน์  โนลาสโก  รองชนะเลิศอนัดบั ๑ การแข่งขนั  Multi Skills 

Competition  ระดบัชั้น ป.๔-ป.๖ 
สพป. ชบ ๒ 

 
 

การแข่งขันทักษะวชิาการชิงถ้วยสว่างบริบูรณ์วทิยา จังหวดัชลบุรี  

 

 

ระดับรางวลั/ช่ือรางวลัทีไ่ด้รับ หน่วยงานทีม่อบรางวลั 

๑. ด.ญ. ปาณิศา ลานีโกว   ถว้ยชนะเลิศ พร้อมเงินรางวลั ๑,๒๐๐ บาท การแข่งขนัถกัเชือก

จีน 

โรงเรียน 

สวา่งบริบูรณ์วิทยา 

๒.ด.ญ. เกรซซนั ธารารัตน์ โนลาสโก ้ รองชนะเลิศอนัดบั ๑ พร้อมเงินรางวลั ๘๐๐ บาท 

การแข่งขนั  spelling bee  ระดบัชั้น ป.๔-ป.๖ 

โรงเรียน 

สวา่งบริบูรณ์วิทยา 
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โรงเรียนบุญญวทิยาคาร   ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หนา้ ๓๕ 

 

การแข่งขันทักษะวชิาการชิงถ้วยสว่างบริบูรณ์วทิยา จังหวดัชลบุรี  (ต่อ)  

 

ระดับรางวลั/ช่ือรางวลัทีไ่ด้รับ หน่วยงานทีม่อบรางวลั 

๓. ด.ญ.พรรณกวี นพรัตน์โมลา รองชนะเลิศอนัดบั ๒ พร้อมเงินรางวลั ๕๐๐ บาท              

การแข่งขนัเล่านิทานภาษาองักฤษ (Story Telling) ระดบัชั้น ป.๔-ป.๖ 

โรงเรียน 

สวา่งบริบูรณ์วิทยา 

๔. ด.ญ.ภคัจิรา  โพธิสอน   รองชนะเลิศอนัดบั  ๒   พร้อมเงินรางวลั  ๕๐๐  บาท               

การแข่งขนัวาดภาพระบายสีระดบัปฐมวยั 

โรงเรียน 

สวา่งบริบูรณ์วิทยา 

๕. ด.ญ. อาณดา อเลกซ์ซ่ี โนลาสโก ้  รางวลัชมเชย พร้อมเงินรางวลั  ๒๐๐  บาท                  

การแข่งขนัเล่านิทานภาษาองักฤษ  (Story  Telling)  ระดบัชั้น ป.๑-ป.๓ 

โรงเรียน 

สวา่งบริบูรณ์วิทยา 

๖. ด.ญ. อริยพร  อาริยวฒัน์   รางวลัชมเชย พร้อมเงินรางวลั  ๒๐๐  บาท การแข่งขนั          

คณิตโดยใชโ้ปรแกรม GPS  ระดบัชั้น ป.๔-ป.๖    

โรงเรียน 

สวา่งบริบูรณ์วิทยา 

๗. ด.ญ. พฒัน์นรี  วิศวกรสกาว   รางวลัชมเชย พร้อมเงินรางวลั  ๒๐๐  บาท   

การแข่งขนั  spelling bee  ระดบัชั้น ป.๑-ป.๓ 

โรงเรียน 

สวา่งบริบูรณ์วิทยา 

๘. ด.ช. ธนทตั สิงห์สุข  รางวลัชมเชย พร้อมเงินรางวลั ๒๐๐ บาท  การประกวด                

ร้องเพลงจีน 

โรงเรียน 

สวา่งบริบูรณ์วิทยา 

๙. ด.ญ.วรกมล  บุญญา   รางวลัชมเชย พร้อมเงินรางวลั ๒๐๐ บาท  การแข่งขนัตดั

กระดาษจีน 

โรงเรียน 

สวา่งบริบูรณ์วิทยา 

๑๐. ด.ญ.วณิชชา  สมหมาย  รางวลัชมเชย พร้อมเงินรางวลั ๒๐๐ บาท  การแข่งขนัปะ

ติดรูปทรงเรขาคณิตปฐมวยั    

โรงเรียน 

สวา่งบริบูรณ์วิทยา 

๑๑. ด.ญ.ณภทัรลภา  ทองแพง   รางวลัชมเชย พร้อมเงินรางวลั ๒๐๐ บาท  การแข่งขนั

ปะติดรูปทรงเรขาคณิตระดบัปฐมวยั   

โรงเรียน 

สวา่งบริบูรณ์วิทยา 

๑๒. ด.ญ.กญัญาพชัร  เช้ือวงค ์ รางวลัชมเชย พร้อมเงินรางวลั ๒๐๐ บาท การแข่งขนั

วาดภาพระบายสีระดบัปฐมวยั 

โรงเรียน 

สวา่งบริบูรณ์วิทยา 

 
การแข่งขนัทกัษะวชิาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที ่๖๗  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ กลุ่มโรงเรียนพนัสนิคม ๑  
 

ประเภท ระดับรางวลั/ช่ือรางวลัทีไ่ด้รับ หน่วยงานทีม่อบรางวลั 

๑.ด.ญ.สุชานุช  อธิวฒันางกรู 
- รางวลัชนะเลิศ ( เหรียญทอง ) การแข่งขนั   

คดัลายมือส่ือภาษาไทย  ป.๑ - ป.๓ 

 

สพป.ชบ ๒ 
 

๒. ด.ญ. ธญัญาภรณ์  วฒันกลุ 
- รางวลัชนะเลิศ  (เหรียญทอง) การแข่งขนั         

เรียงร้อยถอ้ยความ  ป.๔ - ป.๖ 
สพป.ชบ ๒ 



รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐  (SELF ASSESSMENT REPORT) 
 

โรงเรียนบุญญวทิยาคาร   ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หนา้ ๓๖ 

 

การแข่งขนัทกัษะวชิาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที ่๖๗  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ กลุ่มโรงเรียนพนัสนิคม ๑ 

ประเภท ระดับรางวลั/ช่ือรางวลัทีไ่ด้รับ หน่วยงานทีม่อบรางวลั 

๓. ด.ญ. ธนาวดี  ชาวไทย 

๔. ด.ญ. อิสรีย ์   ทวิวฒัน ์

๕. ด.ช.  นนัทพงศ ์  ลิขิตกลุธนพร 

- รางวลัชนะเลิศ  ( เหรียญทอง ) การแข่งขนั

ปริศนาสร้างสรรคว์รรณคดีไทย  ชั้น ป.๑ - ป.๓ 
 

สพป.ชบ ๒ 

๖.  ด.ญ.  ธิตินนัท ์  พรมไว 

๗. ด.ญ.  สุธินนัท ์  เด่นสุวรรณธิมา 

๘. ด.ญ.  เบญจมาศ  วงษเ์สถียร  

- รางวลัชนะเลิศ  ( เหรียญทอง )  การแข่งขนั

ปริศนาสร้างสรรคว์รรณคดีไทย ระดบัชั้น  

ป.๔ - ป.๖ 

สพป.ชบ ๒ 

๙. ด.ช.  กอ้งภพ     มโนวรรณา 

๑๐. ด.ช.  วชิรวิทย ์  พุม่หนู 

- รางวลัชนะเลิศ (เหรียญทอง)  การแข่งขนั           

ต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแมท็)  ป.๑ - ป.๖ 
สพป.ชบ ๒ 

๑๑. ด.ญ.  กฤตธีรา    แกว้ปานทอง 

๑๒. ด.ญ.  ฟ้าใส        เหลนปก 

๑๓. ด.ญ.  เปมิกา      อยูใ่ห้นาน   

๑๔. ด.ช.  ธนพล       ค  าวงษา 

๑๕. ด.ช.  บญัญพนต ์  ธานี 

- รางวลัชนะเลิศ  (เหรียญทอง)  การแข่งขนั

ประกวดเพลงคุณธรรม  ระดบัชั้น ป.๑ - ป.๓ 
สพป.ชบ ๒ 

๑๖. ด.ญ.ชนกนนัท ์   พฒันโภครัตนา 

๑๗. ด.ญ. ชนากาน     นิสยัสุข 

๑๘. ด.ญ. ชญัญา        นิสยัสุข 

๑๙. ด.ญ.  นลินรัตน์  พลพยงค ์

๒๐. ด.ญ.  วนัวิสา      เอมชอุ่ม 

 

- รางวลัชนะเลิศ (เหรียญทอง) การแข่งขนั

ประกวดเพลงคุณธรรม  ระดบัชั้น ป.๔ - ป.๖ 

 

สพป.ชบ ๒ 

๒๑. ด.ช.  ธนดล      บุญสิงห์ใจ 

๒๒. ด.ช.  ธนภทัร    มงคลธนวฒัน์ 

๒๓. ด.ญ.  นชัชา      ชลศรานนท ์

- รางวลัชนะเลิศ  ( เหรียญทอง ) การแข่งขนั

ประติมากรรม   ระดบัชั้น ป.๑ - ป.๓   
สพป.ชบ ๒ 

๒๔. ด.ญ. จิรหทยั    สีดี 

๒๕. ด.ญ. ธีรกานต ์  พฒันโภครัตนา 

๒๖. ด.ช.  อิสรียา     อะโรคา 

- รางวลัชนะเลิศ (เหรียญทอง) การแข่งขนั

ประติมากรรม   ระดบัชั้น ป.๔ - ป.๖ 
สพป.ชบ ๒ 

๒๗.ด.ญ.เกรซซนั ธารารัตน์ โนลาสโก ้
 

- รางวลัชนะเลิศ(เหรียญทอง) การแข่งขนั 

เด่ียวซอดว้ง  ระดบัชั้น ป.๑ - ป.๖  
สพป.ชบ ๒ 

๒๘. ด.ช.  ธนทตั    สิงห์สุข 
- รางวลัชนะเลิศ (เหรียญทอง) การแข่งขนั         

ขบัร้องเพลงไทยลูกกรุงประเภทชาย  ป.๑-ป.๖ 
สพป.ชบ ๒ 



รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐  (SELF ASSESSMENT REPORT) 
 

โรงเรียนบุญญวทิยาคาร   ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หนา้ ๓๗ 

 

 

การแข่งขนัทกัษะวชิาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที ่๖๗  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ กลุ่มโรงเรียนพนัสนิคม ๑ 

ประเภท ระดับรางวลั/ช่ือรางวลัทีไ่ด้รับ หน่วยงานทีม่อบรางวลั 

๒๙. ด.ญ.  พฒันรัตน์    งอกขาว 

๓๐. ด.ญ.  อภิชญา        ธิมาชยั 

- รางวลัชนะเลิศ  (เหรียญทอง) การแข่งขนั            

พดูเพ่ืออาชีพภาษาจีน ระดบัชั้น ป.๔ - ป.๖ 
สพป.ชบ ๒ 

๓๑. ด.ญ.  ณภทัร     ชลศรานนท ์

๓๒. ด.ญ.  ปพิชญา   โพธ์ิเขียว 

- รางวลัชนะเลิศ (เหรียญทอง) การแข่งขนั             

ต่อศพัทภ์าษาองักฤษ (ครอสเวิร์ด) ชั้น ป.๑-ป.๖ 
สพป.ชบ ๒ 

๓๓. ด.ญ. วชิรญาณ์    วงษว์ิลาศ 
- รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั ๑  (เหรียญทอง)  

การแข่งขนัคดัลายมือส่ือภาษาไทย ชั้น ป.๔-ป.๖ 
สพป.ชบ ๒ 

๓๔. ด.ญ.  กญัญาณฐั   คลา้ยสุวรรณ 

๓๕. ด.ญ.  บณัฑิตา      อิสระอมัพร 

- รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั  (เหรียญทอง)  

การแข่งขนักวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนส่ี             

( ๔  บท)  ระดบัชั้น ป.๔ - ป.๖ 

สพป.ชบ ๒ 

๓๖. ด.ญ.  จินห์นภา    จ าปี 

- รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั ๑  (เหรียญทอง)   

การแข่งขนัอจัฉริยภาพทางคณิตศาสตร์                

ระดบัชั้น ป.๑ - ป.๓ 

สพป.ชบ ๒ 

 ๓๗. ด.ญ.  พิชชาพร   ทวีพนัธุ์สานต ์
 

- รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั  ๑  การแข่งขนั

อจัฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  ระดบัชั้น ป.๔-ป.๖ 
สพป.ชบ ๒ 

๓๘. ด.ช.  กอ้งภพ   ช่ืนชมขจรสุข 

๓๙. ด.ช.  ภูริภทัร   ศรีนิบูลย ์

๔๐. ด.ญ.  ภทัรสุดา  ธรรมรูปา 

- รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั ๑  (เหรียญเงิน)    

การแข่งขนัอจัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์   

ระดบัชั้น ป.๔ - ป.๖ 

สพป.ชบ ๒ 

๔๑. ด.ญ.  มาติกา  พลศรี 

- รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั ๑  (เหรียญทอง)   

การแข่งขนัการประกวดเล่านิทานคุณธรรม     

ระดบัชั้น  ป.๑ - ป.๓ 

สพป.ชบ ๒ 

๔๒. ด.ญ.  ไอศิกา   เตมีรัสมี 
 

- รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั ๑  (เหรียญทอง)  

การแข่งขนัการประกวดเล่านิทานคุณธรรม            

ระดบัชั้น ป.๔ –ป.๖ 

สพป.ชบ ๒ 

๔๓. ด.ญ.  ปาณิศา      ลานีโกว 

๔๔. ด.ญ.  อารีรัตน์    ทองแพง 

- รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั ๑ (เหรียญทองแดง) 

การแข่งขนัตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา   

ระดบัชั้น ป.๑ - ป.๖ 

สพป.ชบ ๒ 

 
 



รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐  (SELF ASSESSMENT REPORT) 
 

โรงเรียนบุญญวทิยาคาร   ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หนา้ ๓๘ 

 

 

การแข่งขนัทกัษะวชิาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที ่๖๗  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ กลุ่มโรงเรียนพนัสนิคม ๑ (ต่อ) 

ประเภท ระดับรางวลั/ช่ือรางวลัทีไ่ด้รับ หน่วยงานทีม่อบรางวลั 

 ๔๕. ด.ญ.  ธนสัถา    ครองขจรสุข 

- รางวลัรองชนะเลิศ  (เหรียญทอง) การแข่งขนั

ขบัร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  ประเภทหญิง  ระดบั 

ชั้น ป.๑ - ป.๖ 

สพป.ชบ ๒ 

๔๖. ด.ช. รัชชานนท ์  ดวงจนัทร์ 

- รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั  ๑   (เหรียญทอง) การ

แข่งขนัขบัร้องเพลงสากล  ประเภทชาย          

ระดบัชั้น ป.๑ - ป.๖ 

สพป.ชบ ๒ 

 

๔๗. ด.ญ.  อริยพร   อาริยวฒัน์ 

- รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั ๑  (เหรียญทอง)  

การแข่งขนัขบัร้องเพลงสากล  ประเภทหญิง   

ระดบัชั้น ป.๑ - ป.๖ 

สพป.ชบ ๒ 

๔๘. ด.ญ.  อชิรญาณ์   ซุยกระโทก 

 

- รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั ๑ (เหรียญทอง)  

การแข่งขนัขบัร้องเพลงพระราชนิพนธ์  ประเภท

หญิง  ระดบัชั้น  ป.๑ - ป.๖ 

สพป.ชบ ๒ 

๔๙. ด.ญ.  พฒัน์นรี   วิศวกรสกาว 

- รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั ๒  (เหรียญทองแดง) 

การแข่งขนัอ่านเอาเร่ืองตามแนว  PISA  ระดบั 

ชั้น ป.๑ - ป.๓ 

สพป.ชบ ๒ 

๕๐. ด.ญ.  อรุณฉาน    ชีวงศ ์

- รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั  ๒  (เหรียญทอง)  

การแข่งขนัท่องอาขยานท านองเสนาะ  ระดบั 

ชั้น ป.๑ - ป.๓ 

สพป.ชบ ๒ 

๕๑. ด.ญ.   รุจิรา    เชาวดี์ 
- รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั ๒ (เหรียญทองแดง) 

การแข่งขนัคิดเลขเร็ว ระดบัชั้น ป.๔ - ป.๖ 
สพป.ชบ ๒ 

๕๒. ด.ช.  ธนกฤต   พืชพนัธุ์ไพศาล 

๕๓. ด.ญ. ฐิติกานต ์  เวยีงแกว้ 

- รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั ๒  (เหรียญเงิน)  

การแข่งขนัประกวดมารยาทไทย  ระดบัชั้น 

 ป.๑ - ป.๓ 

สพป.ชบ ๒ 

๕๔. ด.ช.  ศรัณยวรรธน์   บุตรพรม 

๕๕. ด.ญ.  วรรณนิสา       ระยบัศรี 

- รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั  ๒  (เหรียญทอง)  

การแข่งขนัประกวดมารยาทไทย  ระดบัชั้น 

ป.๔ - ป.๖ 

สพป.ชบ ๒ 

 
 



รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐  (SELF ASSESSMENT REPORT) 
 

โรงเรียนบุญญวทิยาคาร   ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หนา้ ๓๙ 

 

 

การแข่งขนัทกัษะวชิาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที ่๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ กลุ่มโรงเรียนพนัสนิคม ๑  (ต่อ) 
 

ประเภท ระดับรางวลั/ช่ือรางวลัทีไ่ด้รับ หน่วยงานทีม่อบ

รางวลั 

๕๖. ด.ช.  วีระพล   พฤกษเ์พ่ิมพนู  

- รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั ๒  ( เหรียญทอง )   

การแข่งขนัการวาดภาพระบายสี ระดบัชั้น  

ป.๑ - ป.๓ 

สพป.ชบ ๒ 

๕๗. ด.ญ.  กวีทิพย ์  อินตา 

๕๘. ด.ช.   ฐิติกร     สถิตไพศาลวงศ ์

- รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั ๒  (เหรียญทอง)  

การแข่งขนัการวาดภาพดว้ยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์กราฟฟิก ระดบัชั้น ป.๑ - ป.๓ 

สพป.ชบ ๒ 

๕๙. ด.ช. วรเมธ     เชษฐรตานนท ์

๖๐. ด.ญ. โสภิดา   เหลืองอ่อน 

- รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั ๒   (เหรียญทอง)                 

การแข่งขนัการใชโ้ปรแกรมน าเสนอ 

(Presentation)  ระดบัชั้น ป.๔ - ป.๖ 

 

สพป.ชบ ๒ 

 

๖๑. ด.ญ.  พรรณกวี  นพรัตน์โมรา 
 

- รางวลัเหรียญทอง  การแข่งขนัวาดภาพระบายสี 

ระดบัชั้น ป.๔ - ป.๖ 
สพป.ชบ ๒ 

๖๒. ด.ญ.  ปัญญดา   เพญ็จนัทร์ 
- รางวลัเหรียญทองแดง  การแข่งขนัอ่านเอาเร่ือง

ตามแนว PISA  ระดบัชั้น ป.๔ - ป.๖ 
สพป.ชบ ๒ 

 
การแข่งขันกฬีานักเรียน  

 

 

ประเภท ระดบัรางวลั/ช่ือรางวลัทีไ่ด้รับ หน่วยงานทีม่อบรางวลั 

ด.ช.ณภทัร อรุณทรัพยศิ์ริ 
ถว้ยรางวลัและเหรียญทองมากมายในการแข่งขนั 

วา่ยน ้ าสงักดัฉลามชลบูรพา 
เมืองพทัยา 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐  (SELF ASSESSMENT REPORT) 
 

โรงเรียนบุญญวทิยาคาร   ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หนา้ ๔๐ 

 

 

      

  

  

มาตรฐาน 
ระดบัคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีเยีย่ม 
มาตรฐานท่ี  ๑  คุณภาพของผูเ้รียน     
มาตรฐานท่ี  ๒  กระบวนการบริหารและการจดัการของผูบ้ริหารสถานศึกษา     
มาตรฐานท่ี  ๓  กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั     
มาตรฐานท่ี  ๔  ระบบการประกนัคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล     

 

มาตรฐานที ่๑   คุณภาพของผู้เรียน 

ระดับคุณภาพ : ดีเยีย่ม 

๑. กระบวนการพฒันา                       
           สถานศึกษามีกระบวนการพฒันาผูเ้รียนดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย ครูจดัการเรียนรู้ใหเ้ป็นไปตาม
ศกัยภาพของผูเ้รียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตวัช้ีวดัของหลกัสูตรมีการออกแบบการจดัการเรียนรู้
ท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน โดยมีการจดัการเรียนรู้ทั้งรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบติัจริง แบบ
ร่วมมือกนัเรียนรู้ แบบใชก้ระบวนการคิด กระบวนการใชปั้ญหาเป็นหลกั และเนน้เร่ืองการอ่านออกของ
ผูเ้รียนเป็นเร่ืองส าคญัท่ีสุดโดยมุ่งพฒันาใหผู้เ้รียนทุกคนอ่านออกและเขียนไดต้ั้งแต่ระดบัชั้น ป.๑ พฒันา
ครูทุกคนใหมี้ความสามารถในการน าเทคนิควธีิสอนให้ตรงตามศกัยภาพผูเ้รียน ใชส่ื้อเทคโนโลยใีนการ
จดัการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้ และแหล่งสืบคน้ขอ้มูล  ไดแ้ก่  หอ้งสมุดไทย / จีน  ครูในสายชั้น
เดียวกนัร่วมกนัก าหนดแผนการจดัการเรียนรู้ การวดัและประเมินผลแบบบูรณาการ ครูเนน้การใชค้  าถาม
เพื่อพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนนอกจากน้ี สถานศึกษาไดมี้การด าเนินการเพื่อพฒันาทกัษะชีวติของ
ผูเ้รียน เพื่อให้อยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข เนน้การพฒันาดา้นคุณธรรม จริยธรรม ท่ีเหมาะสมกบัวยั
ของผูเ้รียน และมีการจดัค่ายคุณธรรมกบันกัเรียนทุกระดบัชั้น จดักิจกรรมการพฒันาใหเ้หมาะสมกบัวยั 
พฒันาคุณธรรมผูเ้รียนตามหลกัสูตรเนน้ใหผู้เ้รียนมีวนิยั  ซ่ือสัตย ์ รับผดิชอบ และมีจิตสาธารณะ  มี
ระบบการแนะแนวและการดูแลสุขภาวะจิต น าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาร่วมกนัวางแผนการจดัการเรียนการ
สอนและมีการเรียนรู้ในโลกกวา้ง การเขา้ไปศึกษากบัภูมิปัญญาในชุมชนรอบๆ สถานศึกษาจดักิจกรรม
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เร่ืองอาชีพต่างๆ เป็นตน้ 

ส่วนที่ ๒ 
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน   ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 
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โรงเรียนบุญญวทิยาคาร   ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หนา้ ๔๑ 

 

๒. ผลการด าเนินงาน 

             ในดา้นผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางวชิาการ ผูเ้รียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องตาม
มาตรฐานการอ่านในแต่ละระดบัชั้น สามารถเขียนส่ือสารไดดี้ รู้จกัการวางแผน สามารถท างานร่วมกบั
ผูอ่ื้นไดดี้ตามหลกัประชาธิปไตย กลา้แสดงออก และแสดงความคิดเห็นหรือวพิากษไ์ดอ้ยา่งสร้างสรรค ์
สืบคน้ขอ้มูลหรือแสวงหาความรู้จากส่ือ เทคโนโลยไีดด้ว้ยตนเอง รวมทั้งสามารถวเิคราะห์ จ าแนก
แยกแยะไดว้า่ส่ิงไหนดี ส าคญั จ าเป็น รวมทั้งรู้เท่าทนัส่ือและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ผูเ้รียนรู้
และตระหนกัถึงโทษและพิษภยัของส่ิงเสพติดต่างๆ เลือกรับประทานอาหารท่ีสะอาด และมีประโยชน์ 
รักการออกก าลงักาย นกัเรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาไดอ้ยา่งนอ้ยคนละประเภท ยอมรับในกฎกติกาของ
กลุ่ม ของสถานศึกษา ของสังคม มีทศันคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีความเขา้ใจเร่ืองความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคลและระหวา่งวยั ทั้งน้ี มีผลการด าเนินงานเชิงประจกัษจ์ากการประเมินในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 
 
 

ประเด็น ผลการประเมิน 

ความสามารถ
ในการอ่านและ
เขียน ป.๑-ป.๖ 
(ระดบัดียีย่ม) 

 

ร้อยละของจ านวนนกัเรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถในการอ่านและเขียน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ จ าแนกตามระดบัคุณภาพ 

 

 
 

*หมายเหตุ ผลการประเมินอยูใ่นโครงการรักการอ่าน 
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ความสามารถ
ในการส่ือสาร 
ชั้น ป.๑ - ป.๖ 
(ระดบัดียีย่ม) 

 

 

 

 

 

 
 

*หมายเหตุ ผลการประเมินอยูใ่นโครงการส่งเสริมความสามารถในการส่ือสาร 

 

ความสามารถ
ในการคิด
ค านวณ                      

ชั้น ป.๑ - ป.๖           
(ระดบัดียีย่ม) 

 

 

ร้อยละของจ านวนนกัเรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถในการคิดค านวณ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ จ าแนกตามระดบัคุณภาพ 
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ร้อยละของจ านวนนกัเรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถในการส่ือสาร

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖ จ าแนกตามระดบัคุณภาพ

ดเียีย่ม ดี พอใช้
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ความสามารถ
ในการคิด
วเิคราะห์              
ป.๑-ป.๖          

(ระดบัดีเยีย่ม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของจ านวนนกัเรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถในการคิดวเิคราะห์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ จ าแนกตามระดบัคุณภาพ 

 

*หมายเหตุ ผลการประเมินอยูใ่นโครงการส่งเสริมการคิดวเิคราะห์ 

 

ความสามารถ
ในการใช้
เทคโนโลย ี             
ป.๑-ป.๖            

(ระดบัดียีย่ม) 

 

 

 

 

 

 

ร้อยละของจ านวนนกัเรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ จ าแนกตามระดบัคุณภาพ 

 
* หมายเหตุ ผลการประเมินอยูใ่นโครงการพฒันาดว้ย ICT  
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ผลการทดสอบ
ระดบัชาติ 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาตขิั้นพื้นฐาน(O-NET)

ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๐    ชั้นประถมศกึษาปีที่ ๖

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด สังกัด

ด้านภาษา ด้านค านวณ ด้านเหตุผล
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คะแนนเฉลีย่ร้อยละผลการประเมนิการทดสอบความสามารถพืน้ฐานของ

ผู้เรียนระดบัชาต ิ (NT)  ช้ันประถมศึกษาปีที ่๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ จังหวัด สังกัด
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คุณลกัษณะ             
ท่ีพึงประสงค์
ของผูเ้รียน 

(ระดบัดีเยีย่ม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ด้านคุณธรรม จริยธรรม   
           ร้อยละของจ านวนนกัเรียนท่ีมีผลการประเมินดา้นคุณธรรม จริยธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ จ าแนกตามระดบัคุณภาพ 

 
*หมายเหตุ ผลการประเมินอยูใ่นโครงการส่งเสริมคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกัสูตร 

- ด้านการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติ 
ร้อยละของจ านวนนกัเรียนท่ีมีผลการประเมินมีส่วนร่วมในการอนุรักษธ์รรมชาติ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ ระดบัดีเยีย่ม 

 

* หมายเหตุ ผลการประเมินอยูใ่นโครงการรักโรงเรียน รักษโ์ลก                                        
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คุณลกัษณะ          
ท่ีพึงประสงค์
ของผูเ้รียน 

(ระดบัดีเยีย่ม) 
 

- ด้านความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  
ร้อยละของจ านวนนกัเรียนท่ีมีผลการประเมินดา้นความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
                    ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ จ าแนกตามระดบัคุณภาพ 

 
-  ด้านการยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืนและความเป็นธรรมต่อสังคม    
   ร้อยละผลการประเมินนกัเรียนดา้นการยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้นและความ 
    เป็นธรรมต่อสังคมของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ ท่ีอยูใ่นระดบัดีเยีย่ม 

 
*หมายเหตุ ผลการประเมินอยูใ่นโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
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คุณลกัษณะ 
ท่ีพึงประสงค์
ของผูเ้รียน 

(ระดบัดีเยีย่ม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ด้านสุขภาวะทางร่างกายและทางจิต 
           ร้อยละผลการประเมินนกัเรียนดา้นสุขภาวะทางร่างกายและทางจิตใจ 

ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ ท่ีอยูใ่นระดบัดีเยีย่ม 

 
*หมายเหตุ ผลการประเมินอยูใ่นโครงการกีฬาเพื่อสุขภาพ 

- ด้านการมีภูมิคุ้มกนัในตนเอง 

 

*หมายเหตุ ผลการประเมินอยูใ่นโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
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ผูเ้รียนมีภูมิคุม้กนัและมีวธีิการป้องกนัตนเองจากการล่อลวง                                  
และถูกรังแก

ดีเยี่ยม ดี พอใช้
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- ผลการประเมินคุณลักษณะอนัพงึประสงค์ตามหลกัสูตรในระดับดีเยีย่ม 
                             ร้อยละของจ านวนนกัเรียนท่ีมีผลการประเมิน 

คุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกัสูตรในระดบัดีเยีย่ม  
 

 
*หมายเหตุ ผลการประเมินอยูใ่นโครงการส่งเสริมคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกัสูตร 

 

๓. จุดเด่น 

ผูเ้รียนอ่านหนงัสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้งสามารถเขียนเพื่อการส่ือสารได ้และสามารถ 
ใชเ้ทคโนโลยใีนการแสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง ส่งผลใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนอยูใ่น
ระดบัดีเยีย่ม มีคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน ( O - NET )  สูงกวา่
ระดบัประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มาโดยตลอด และกลุ่มสาระภาษาไทย  วทิยาศาสตร์ และภาษา 
องักฤษ มีผลการทดสอบมากกวา่ร้อยละ ๕๐  ผูเ้รียนมีสุขภาพร่างกายแขง็แรง มีสมรรถภาพทางกาย และ
น ้าหนกัส่วนสูงตามเกณฑ ์ มีคุณลกัษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขดักบักฎหมาย
และวฒันธรรมอนัดีของสังคม ยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย 
 

๔. จุดควรพฒันา 
           ผูเ้รียนในระดบัชั้น ป.๑ – ป.๓ ยงัตอ้งเร่งพฒันาดา้นการน าเสนอ การอภิปราย และแลกเปล่ียน
เรียนรู้อยา่งสมเหตุสมผล และตอ้งพฒันาทกัษะการแกปั้ญหาตามสถานการณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสม ควรมี
ระเบียบวนิยั เพื่อใหส้ามารถอยูใ่นสังคมภายในและภายนอกสถานศึกษาไดอ้ยา่งมีความสุข 
 

 

 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6

97.56 97.54
97.46

97.39
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97.27

ดีเยี่ยม
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มาตรฐานที ่๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 

ระดับคุณภาพ : ดีเยีย่ม 

๑. กระบวนการพฒันา 

            โรงเรียนไดด้ าเนินการวเิคราะห์สภาพปัญหา ผลการจดัการศึกษาท่ีผา่นมา โดยการศึกษาขอ้มูล 
สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจดัการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจดั
ประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผนร่วมกนัก าหนดเป้าหมาย ปรับ
วสิัยทศัน์ ก าหนดพนัธกิจ กลยทุธ ์ในการจดัการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพผูเ้รียน มีการ
ปรับแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา แผนปฏิบติัการประจ าปี ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปัญหา ความ
ตอ้งการพฒันา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาพร้อมทั้งจดัหาทรัพยากร จดัสรรงบประมาณ มอบหมาย
งานใหผู้รั้บผิดชอบ ด าเนินการพฒันาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้มีการด าเนินการ
นิเทศ ก ากบั ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงาน 

๒. ผลการพฒันา 
๒.๑ สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วสิัยทศัน์ และพนัธกิจสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาความ 

ตอ้งการพฒันาของสถานศึกษา  นโยบายการปฏิรูปการศึกษา  ความตอ้งการของชุมชน  ทอ้งถ่ิน  และ
สอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 

๒.๒ แผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา  แผนปฏิบติัการประจ าปี  สอดคลอ้งกบัการพฒันา 
ผูเ้รียนทุกกลุ่มเป้าหมาย  มีการพฒันาครู และบุคลากรทางการศึกษาใหมี้ความรู้ความเช่ียวชาญ ขอ้มูล
สารสนเทศมีความถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัสมยั น าไปประยกุตใ์ชไ้ด ้ด าเนินการอยา่งเป็นระบบ และมี
กิจกรรมจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสังคมท่ีกระตุน้ผูเ้รียนใหใ้ฝ่เรียนรู้ 

๒.๓ สถานศึกษามีการปรับแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา แผนปฏิบติัการประจ าปี  
ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปัญหา ความตอ้งการพฒันา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผูมี้ส่วนไดเ้สีย              
มีส่วนร่วมในการพฒันาและร่วมรับผดิชอบ 

๒.๔ ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย และเครือข่ายการพฒันาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วม 
วางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผดิชอบต่อผลการจดัการศึกษา 

๒.๕ สถานศึกษามีการนิเทศ ก ากบั ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจดัการศึกษา     
ท่ีเหมาะสม เป็นระบบและต่อเน่ือง เปิดโอกาสใหผู้เ้ก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 

๒.๖ สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจดัการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยดึหลกั 
ธรรมาภิบาล และแนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพฒันาผูเ้รียนตามแนวทางปฏิรูป
การศึกษา 

๒.๗ สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายอุปถมัภ ์  
ส่งผลใหส้ถานศึกษามีส่ือ และแหล่งเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ 
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วธีิการพฒันา  ผลการพฒันา 

 

การพฒันา
ศกัยภาพ
ผูบ้ริหาร

สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ผู้บริหารมีการจัดท าเป้าหมาย วสัิยทัศน์ และพนัธกจิของสถานศึกษาอย่างชัดเจน 

 
 
 

 ผู้บริหารมีการวางแผนพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 

 
 
 

*หมายเหตุ ผลการประเมินอยูใ่นโครงการพฒันาศกัยภาพผูบ้ริหารสถานศึกษา 

 

86.25

13.75

ร้อยละผลการประเมินผูบ้ริหารมีการจดัท าเป้าหมาย วิสัยทศัน์ 

และพนัธกิจของสถานศึกษาอยา่งชดัเจน

ดีเยี ยม ดี

91.25

7.5 1.25

ร้อยละผู้บริหารมีการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ดีเยี ยม

ดี

พอใช้
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การพฒันาครู
บุคลากรทาง
การศึกษา 

 

 

 

จ านวนคร้ังท่ีครูไดรั้บการอบรมพฒันาทางวชิาชีพ 

 

การมีส่วน
ร่วมของ

เครือข่ายใน
การวาง
แผนการ
พฒันา
คุณภาพ
การศึกษา 

จ านวนเครือข่ายท่ีเขา้มามีส่วนร่วมในการวางแผนการพฒันา 
คุณภาพการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

การจดัหา
ทรัพยากร 

 

 

 

 

            ผูบ้ริหารไดมี้การระดมทุนทรัพยากรส าหรับการพฒันาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษาทั้งในรูปของงบประมาณ และบุคคลท่ีเป็นภูมิปัญญาจากทอ้งถ่ินมาช่วย        
ในการสนบัสนุนการเรียนการสอน และการจดัส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพใหส้ะอาด           
ถูกสุขลกัษณะตามมาตรฐานสุขาภิบาลส่ิงแวดลอ้มท่ีช่วยใหผู้เ้รียนไดอ้ยูอ่าศยัใน
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสม เอ้ือต่อการมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี   จดัสภาพภูมิทศัน์
ของสถานศึกษาใหส้วยงาม เป็นท่ีน่าร่ืนรมยแ์ก่ผูท่ี้อยูใ่นสถานศึกษาและผูเ้ขา้มาพบเห็น 
รวมทั้งมีบรรยากาศท่ีส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ การท ากิจกรรม ตามสภาพและบริบท
ของแต่ละสถานศึกษา  จดัหาส่ือเทคโนโลย ีสารสนเทศให้ผูเ้รียนใชศึ้กษาคน้ควา้อยา่ง
เพียงพอ ตามโครงการพฒันาสภาพแวดลอ้มใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้ในอยูใ่นระดบัดีเยีย่ม 

12 คน, 46.15
13 คน, 50

1 คน, 3.84

มากกว่า 2 ครั้ง / ภาคเรียน 2 ครั้ง / ภาคเรียน

1 ครั้ง / ภาคเรียน ยังไม่เคยได้รับการพัฒนา

 มากกว่า ๒ ครั้ง / ภาคเรยีน             ๒ ครั้ง / ภาคเรยีน  
 ๑ ครั้ง / ภาคเรียน                        ยังไม่ได้รบัการพัฒนา 
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การจดัหา
ทรัพยากร 

 

การพฒันาสภาพแวดล้อมให้เอือ้ต่อการเรียนรู้ 

 

*หมายเหตุ ผลการประเมินอยูใ่นโครงการพฒันาสภาพแวดลอ้มใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้  
 
 
 

 
ร้อยละผลประเมินมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย และการร่วมรับผดิรับชอบ                   

ต่อผลการจดัการศึกษาใหมี้คุณภาพ และไดม้าตรฐาน 

 
*หมายเหตุ ผลการประเมินอยูใ่นโครงการสัมพนัธ์ชุมชน  
 

 

81.25

9.38

3.13

สถานศึกษามีจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ
และสังคมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้

ดีเยี่ยม
ดี
พอใช้

ดีเยี่ยม, 88.75

ด,ี 8.75 พอใช,้ 2.5
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๓. จุดเด่น 
 

โรงเรียนมีการบริหารและการจดัการอยา่งเป็นระบบ โรงเรียนไดใ้ชเ้ทคนิคการประชุมท่ี 
หลากหลายวธีิ เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อใหทุ้กฝ่าย          
มีส่วนร่วมในการก าหนดวสิัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมายท่ีชดัเจน มีการปรับแผนพฒันาคุณภาพการจดั
การศึกษา แผนปฏิบติัการประจ าปี ท่ีสอดคลอ้งกบัผลการจดัการศึกษา สภาพปัญหา ความตอ้งการพฒันา 
และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาท่ีมุ่งเนน้การพฒันาใหผู้เ้รียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตาม
หลกัสูตรสถานศึกษา ครูผูส้อนสามารถจดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากบั 
ติดตามประเมินผล การด าเนินงาน และจดัท ารายงานผลการจดัการศึกษา และโรงเรียนไดใ้ชก้ระบวนวจิยั
ในการรวบรวมขอ้มูล เพื่อใชเ้ป็นฐานในการวางแผนพฒันาคุณภาพสถานศึกษา ครูมีการพฒันาศกัยภาพ
ของตนเองโดยการอบรมทกัษะวชิาการต่างๆ  
 

๔. จุดควรพฒันา 

๑. เปิดโอกาสใหผู้ป้กครองไดมี้ส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจดัการศึกษาเพื่อ 
พฒันาผูเ้รียน 

๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษาของโรงเรียนใหมี้ 
ความเขม้แขง็ มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจดัการศึกษา และการขบัเคล่ือนคุณภาพการจดัการศึกษา 

วธีิการพฒันา ผลการพฒันา 

การนิเทศ 
ก ากบั ติดตาม
และประเมินผล 

 
 

ครูไดรั้บการนิเทศการสอน ๑ คร้ัง  /  ภาคเรียน 
 

44 คน , 100%

ร้อยละครูทีไ่ด้รับการนิเทศ ก ากบั ตดิตาม และประเมนิจากผู้บริหาร
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มาตรฐานที ่๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคญั 
 

ระดับคุณภาพ : ดีเยีย่ม 

๑. กระบวนการพฒันา 

โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมใหค้รูจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัโดยการ 
ด าเนินงาน/กิจกรรมอยา่งหลากหลาย ไดแ้ก่ งานหลกัสูตร มีการประชุมปฏิบติัการปรับปรุงหลกัสูตร
สถานศึกษา พฒันาสู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล มีการบูรณาการภาระงาน ช้ินงาน โดยทุก
ระดบัชั้นจดัท าหน่วยบูรณาการอาเซียน เศรษฐกิจพอเพียงปรับโครงสร้างรายวชิา หน่วยการเรียนรู้               
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย ก าหนดคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์สอดคลอ้งกบั
หน่วยการเรียนรู้ สนบัสนุนใหค้รูจดัการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสใหน้กัเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได ้         
ลงมือปฏิบติัจริงจนสรุปความรู้ไดด้ว้ยตนเอง จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ทกัษะการคิด เช่น จดัการเรียนรู้
ดว้ยโครงงาน ครูใชส่ื้อการเรียนการสอน นวตักรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน มีการประเมิน
คุณภาพและประสิทธิภาพของส่ือการสอนท่ีใช้ ครูทุกคนท างานวจิยัในชั้นเรียนปีการศึกษาละ ๒ เร่ือง 
และไดรั้บการตรวจใหค้  าแนะน าโดยผูบ้ริหารโรงเรียน 
 

๒. ผลการด าเนินงาน 
จากการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอยา่งหลากหลาย เพื่อพฒันาใหค้รูจดัการเรียนการ 

สอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ส่งผลใหผ้ลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี ๓ อยูใ่นระดบัดีเยีย่ม โดย
โรงเรียนมีด าเนินการส่งเสริมใหค้รูจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัโดยการด าเนินงาน/
โครงการ/กิจกรรม อยา่งหลากหลาย ดงัน้ี 
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มาตรฐาน กระบวนการพฒันา ผลการพฒันา 

มาตรฐานที่ ๓ 

ดา้นการ
จดัการเรียน
การสอนท่ี
เนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญั 

โรงเรียนด าเนินการ
พฒันาหลกัสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 โครงการพฒันาหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 

โรงเรียนด าเนินการจดักระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้
ผูเ้รียนทุกคนมีส่วนร่วม มีการจดัการเรียนการสอนท่ียดึโยงกบับริบท
ของชุมชนและทอ้งถ่ิน และมีการตรวจสอบ และประเมินความรู้ความ
เขา้ใจของผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ  มีผลการ
ด าเนินการในระดบัคุณภาพดีเยีย่ม คิดเป็นร้อยละ  ๘๗.๙๒  ระดบั
คุณภาพดี  คิดเป็นร้อยละ  ๘.๗๕  ระดบัคุณภาพพอใช ้ คิดเป็นร้อยละ   
๓.๓๓  รายละเอียดตามเป้าหมายดงัน้ี  

๑. การจดักระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสใหผู้เ้รียน
ทุกคนมีส่วนร่วม มีผลการด าเนินการในระดบัคุณภาพดีเยี่ยม คิดเป็น
ร้อยละ ๘๕.๐๐ ระดบัคุณภาพดี คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕๐ ระดบัคุณภาพ
พอใช ้ คิดเป็นร้อยละ  ๒.๕๐   

๒. การจดัการเรียนการสอนท่ียดึโยงกบับริบทของชุมชน   
และทอ้งถ่ิน มีผลการด าเนินการในระดบัคุณภาพดีเยีย่ม  คิดเป็น             
ร้อยละ  ๘๗.๕๐  ระดบัคุณภาพดี  คิดเป็นร้อยละ  ๑๐.๐๐  ระดบั
คุณภาพพอใช ้ คิดเป็นร้อยละ  ๒.๕๐    
  ๓. การตรวจสอบ และประเมินความรู้ความเขา้ใจของผูเ้รียน
อยา่งเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ มีผลการด าเนินการในระดบั
คุณภาพดีเยีย่ม คิดเป็นร้อยละ  ๙๗.๒๕  ระดบัคุณภาพดี คิดเป็น          
ร้อยละ  ๓.๗๕  ระดบัคุณภาพพอใช ้ คิดเป็นร้อยละ  ๕.๐๐    

 

0 20 40 60 80 100

ด…ี

ดี

พอใช้

87.92

8.75

3.33

ผลการประเมินความพึง่พอใจในการพฒันา
หลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้

โครงการพฒันาหลกัสตูรและกระบวนการเรยีนรู ้
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มาตรฐาน กระบวนการพฒันา ผลการพฒันา 

มาตรฐานที่ ๓ 

ดา้นการ
จดัการเรียน
การสอนท่ี
เนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญั 

โรงเรียนด าเนินการ
ส่งเสริมใหค้รูจดัการ
เรียนการสอนท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
โดยการด าเนินงาน/ 
โครงการ/กิจกรรม 
อยา่งหลากหลาย  
 

 โครงการพฒันาด้วย ICT   (ผู้เรียนมโีอกาสใช้ห้องคอมพวิเตอร์)  

 
 โครงการห้องสมุดมีชีวติ (เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ห้องสมุด) 

 
 โครงการส่งเสริมการใช้ส่ือ 

 

 

 

 

 

 

 

0

500

1,000

1,500

2,000

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6

1,722 1,708 1,652 1,610
1,358

1,540

91.6

6.43
1.97

กราฟแสดงผลการประเมินโครงการหอ้งสมุดมีชีวติ

ดเียีย่ม ดี พอใช้

0

50

100

ดีเยี่ยม ดี พอใช้

69.23

23.08
7.69

กราฟแสดงผลการประเมินความพึงพอใจในการใช ้      
ส่ือการสอนของครูผูส้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๐

โครงการผลิตส่ือนวตักรรม 
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มาตรฐาน กระบวนการพฒันา ผลการพฒันา 

มาตรฐานที่ ๓ 

ดา้นการ
จดัการเรียน
การสอนท่ี
เนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญั 

โรงเรียนด าเนินการ
ส่งเสริมใหค้รูจดัการ
เรียนการสอนท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
โดยการด าเนินงาน/ 
โครงการ/กิจกรรม 
อยา่งหลากหลาย 

 

 โครงการวจัิยในช้ันเรียน 

 
 โครงการกจิกรรมชุมนุม 

 

 ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

92.30%

7.69%

กราฟแสดงผลการประเมินผลงานวจิยัในชั้นเรียน
ของครู ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐

ดีเยี ยม ดี
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ดีเยี ยม ดี พอใช้

92.17

5.4 1.85

กราฟแสดงผลการประเมินโครงการชุมนุม
ประจ าปีการศึกษา 2560

โครงการชุมนุม
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ดีเยีย่ม ดี พอใช้

90.51

6.42 3.07

กราฟแสดงผลการประเมินการจดักิจกรรมใหผู้เ้รียน           
ไดเ้รียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน                       

ในการจดัการเรียนการสอน
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มาตรฐาน กระบวนการพฒันา ผลการพฒันา 

มาตรฐานที่ ๓ 

ดา้นการ
จดัการเรียน
การสอนท่ี
เนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญั 

โรงเรียนด าเนินการ
ส่งเสริมใหค้รูจดัการ
เรียนการสอนท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
โดยการด าเนินงาน/ 
โครงการ/กิจกรรม 
อยา่งหลากหลาย 

 

 กจิกรรมจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน 

 

 

 กจิกรรมการพฒันาอาชีพเพ่ือการมีงานท า 
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กราฟแสดงร้อยละของครูท่ีจดักิจกรรมใหน้กัเรียนเรียนรู้
ร่วมกนัเป็นกลุ่ม แลกเปล่ียนความคิดเห็น เรียนรู้ร่วมกนั
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๓. จุดเด่น 

ครูมีความตั้งใจ มุ่งมัน่ในการพฒันาการสอน โดยจดักิจกรรมใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้โดยการคิด 
ไดป้ฏิบติัจริง มีการใหว้ธีิการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายใหน้กัเรียนแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยี
ดว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ือง นกัเรียนมีส่วนร่วมในการจดับรรยากาศสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ และ
ผลงานวจิยัในชั้นเรียนของครูทุกคน ไดรั้บการตรวจประเมินพร้อมทั้งใหค้  าแนะน าจากผูบ้ริหารโรงเรียน 
 

๔. จุดควรพฒันา 
ควรน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินให้เขา้มามีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้มากข้ึน 

และใหข้อ้มูลยอ้นกลบัแก่นกัเรียนทนัทีเพื่อให้นกัเรียนน าไปใชพ้ฒันาตนเอง 
 

มาตรฐานที ่๔ ระบบประกนัคุณภาพภายในทีม่ปีระสิทธิผล 
 

ระดับคุณภาพ : ดีเยีย่ม 

๑. กระบวนการพฒันา 

โรงเรียนด าเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ๘  ประการ  ไดแ้ก่  ๑) ก าหนด 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๒) จดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษามุ่งเนน้คุณภาพตามมาตรฐาน   
๓) จดัการและบริหารขอ้มูลสารสนเทศอยา่งเป็นระบบโดยใชเ้ทคโนโลยช่ีวยในการเก็บขอ้มูล วเิคราะห์
ขอ้มูลเป็นสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ในการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของโรงเรียน   ๔) จดัท า
แผนพฒันาการจดัการศึกษา    ๕) ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา   ๖) ประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา   ๗)  จดัท ารายงานประจ าปีท่ีเสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน 
๘) โรงเรียนด าเนินการพฒันาคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง โดยจดัประชุมคณะครู ผูป้กครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษาน าเสนอผลการด าเนินงานรายงานประจ าปีของสถานศึกษาในปีการศึกษาท่ีผา่นมา วเิคราะห์
จุดเด่น จุดท่ีควรพฒันา และจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีตามจุดท่ีควรพฒันา  ประกอบดว้ยโครงการ/
กิจกรรมท่ีจะพฒันาคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา โดยเนน้ท่ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จดัท า
โครงการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีกิจกรรมใหค้วามรู้ความเขา้ใจแนวทางการด าเนินงาน
ประกนัคุณภาพภายในใหค้รูทุกคนในโรงเรียน เพื่อใหค้ณะครู บุคลากรทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งมีความเขา้ใจ
การด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่งตั้งคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในของ
โรงเรียน ใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
ภาคเรียนละ  ๑ คร้ัง จดัท าเคร่ืองมือใหน้กัเรียนประเมินตนเองในการเรียนรู้ ครูประเมินตนเองรายบุคคล
ตามแผนพฒันาตนเองท่ีวางไว ้คณะกรรมการประกนัคุณภาพของโรงเรียนประเมินการด าเนินงานตาม
มาตรฐานและสรุปผลการด าเนินงานเพื่อพฒันาปรับปรุงตลอดปีการศึกษา ติดตามการประเมินโครงการ
และกิจกรรมสรุปผลการด าเนินงาน ปรับปรุงการท างานอยา่งมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย โรงเรียนจดัท าแบบ
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ส ารวจความพึงพอใจและประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียนจากนกัเรียน  ผูป้กครอง คณะกรรมการ
ของสถานศึกษาในการจดัการศึกษาของโรงเรียน 
 

๒. ผลการด าเนินงาน 
โรงเรียนมีการด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาอยา่ง 

เป็นระบบ มีผลการประเมินคุณภาพภายในท่ีระดบัคุณภาพดีเยีย่ม และคณะกรรมการสถานศึกษา 
ผูป้กครอง ชุมชนมีความพึงพอใจในการยกระดบัคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
 

กระบวนการพฒันา ผลการด าเนินงาน 

สถานศึกษาประเมินคุณภาพ
ภายในตามระบบการประกนั
คุณภาพการศึกษา ๘ ประการ 
๑) ก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
๒) จดัท าแผนพฒันาการจดั
การศึกษามุ่งเนน้คุณภาพตาม
มาตรฐาน 
๓) จดัการและบริหารขอ้มูล
สารสนเทศท่ีเป็นระบบ 
๔) จดัท าแผนพฒันาการจดั
การศึกษา 
๕) ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา 
๖) ประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานของสถานศึกษา 
๗) จดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็น
การประเมินคุณภาพภายใน 
๘) ด าเนินการพฒันาคุณภาพ
อยา่งต่อเน่ือง 
 
 
 

ผลการประเมินการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 
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3. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ

4. การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา

5. การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

6. การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

7. การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพภายใน

8. การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง

ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560
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                จากกราฟ จะเห็นไดว้า่ โรงเรียนไดมี้การด าเนินงานประกนั
คุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาอยา่งเป็นระบบ
เพื่อยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาใหดี้ยิง่ข้ึน และมีผลการประเมิน
การประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาอยูใ่นระดบัดีเยีย่มทุกปี
การศึกษา   
 

การมีส่วนร่วมรับผดิชอบ             
ของผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายร่วม
รับผดิชอบต่อผลการจดั
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

ความพงึพอใจต่อผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

ร้อยละความพงึพอใจของผู้ปกครองต่อการยกระดบัคุณภาพ 

การจดัการของโรงเรียน 

 

 

๒. จุดเด่น 

โรงเรียนใหค้วามส าคญักบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา เนน้การสร้าง 
ความเขา้ใจและใหค้วามรู้ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษากบัคณะครู บุคลากรทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งอยา่ง
ชดัเจน เป็นประโยชน์ในการพฒันาคุณภาพการศึกษา การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียน
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เนน้การมีส่วนร่วม โดยด าเนินการในรูปของคณะกรรมการ สร้างวฒันธรรมการประกนัคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาใหก้บับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งทุกระดบั 
 

๓. จุดควรพฒันา 

ครูควรจดักิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อยกระดบัคุณภาพของผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ืองในดา้นการอ่าน การ
คิดค านวณ การคิดวิเคราะห์ และการส่ือสารภาษาองักฤษ 

 

 

 

 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ดีเยีย่ม 
จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลใหส้ถานศึกษาจดัการพฒันาคุณภาพ 

การศึกษาประสบผลส าเร็จตามท่ีตั้งเป้าหมายไวใ้นแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปวา่ไดร้ะดบั 
ดีเยีย่ม ดงัน้ี 
 มาตรฐานท่ี ๑ ผลการจดัการศึกษา อยูใ่นระดบัดีเยีย่ม   
  มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจดัการศึกษา อยูใ่นระดบัดีเยีย่ม  
 มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั อยูใ่นระดบัดีเยีย่ม 
 มาตรฐานท่ี ๔ ระบบการประกนัคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล อยูใ่นระดบัดีเยีย่ม 

 ทั้งน้ี สถานศึกษามีการจดักิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียนอยา่งหลากหลายท่ีเป็นไปตามปัญหา
และความตอ้งการพฒันาตามสภาพของผูเ้รียน สอดคลอ้งกบัจุดเนน้ของสถานศึกษาและสภาพของชุมชน
ทอ้งถ่ิน จนมีผลการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนอยูใ่นระดบัดีเยีย่ม พฒันาการของค่าเฉล่ียผลการทดสอบ
ระดบัชาติสูงข้ึน ผูเ้รียนมีความสามารถในการอ่านและเขียน การส่ือสาร ความสามารถในการคิดค านวณ 
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารไดดี้ และมีความประพฤติดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
และคุณลกัษณะตามท่ีสถานศึกษาก าหนดปรากฏอยา่งชดัเจน ดงัท่ีปรากฏผลประเมินในมาตรฐานท่ี ๑ 
ในดา้นกระบวนการบริหารจดัการของผูบ้ริหารสถานศึกษา มีผลประเมินในรายมาตรฐานอยูใ่นระดบั         
ดีเยีย่ม  สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและด าเนินงานตามแผนท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วม  ใช้
ผลการประเมินและการด าเนินงานท่ีผา่นมาเป็นฐานในการพฒันา และสอดคลอ้งกบัเป้าหมายการพฒันา 
ตรวจสอบผลการด าเนินงาน และการปรับปรุงแกไ้ขงานใหดี้ข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ครูจดักระบวนการเรียน
การสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั มีผลประเมินอยูใ่นระดบัดีเยีย่ม วเิคราะห์ ออกแบบและจดัการเรียนรู้ท่ี
เป็นไปตามความตอ้งการของหลกัสูตร และบริบทสถานศึกษา  พฒันากิจกรรมการเรียนรู้  ใชส่ื้อการ
เรียนรู้ ติดตามตรวจสอบและช่วยเหลือนกัเรียนเพื่อพฒันาและแกปั้ญหารายบุคคล และการประเมินผล

สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
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จากสภาพจริงในทุกขั้นตอน  สถานศึกษาด าเนินงานตามระบบการประกนัคุณภาพภายในอยา่งเป็น
ขั้นตอน จนเกิดคุณภาพ  ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  จนมีผลประเมินอยูใ่นระดบัดีเยีย่ม  โดย
สถานศึกษาใหค้วามส าคญักบัผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายเพื่อเกิดความร่วมมือในการวางระบบ และด าเนินงาน
ประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอยา่งดี และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความมัน่ใจต่อระบบการ
บริหารและการจดัการของสถานศึกษาในระดบัสูง 
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ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นขอ้มูลสารสนเทศส าคญัท่ีสถานศึกษาจะตอ้งน าไป 
วเิคราะห์  สังเคราะห์เพื่อสรุปน าไปสู่การเช่ือมโยงหรือสะทอ้นภาพความส าเร็จกบัแผนพฒันาการจดั
การศึกษาของสถานศึกษา   ( ๓ - ๕  ปี )  และน าไปใชใ้นการวางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา  ดงันั้น  จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา  สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของ
จุดเด่น  จุดควรพฒันาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้งแนวทางการพฒันาในอนาคตและความตอ้งการการ
ช่วยเหลือไดด้งัน้ี 

 
 

จุดเด่น จุดควรพฒันา 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
    ๑. ผูเ้รียนอ่านหนงัสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้ง
สามารถเขียนเพื่อการส่ือสารไดทุ้กคน  
    ๒. ผูเ้รียนสามารถใชเ้ทคโนโลยใีนการแสวงหา
ความรู้ไดด้ว้ยตนเอง ส่งผลใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนกัเรียนอยูใ่นระดบัท่ีดีข้ึน 
    ๓. ผูเ้รียนมีสุขภาพร่างกายแขง็แรง มีสมรรถภาพ
ทางกาย และน ้าหนกัส่วนสูงตามเกณฑ ์ และมี
สุขภาพจิตท่ีดี  
    ๔. ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึง
ประสงค ์
    ๕.  ผูเ้รียนมีความกลา้แสดงออก 
    ๖.  ผูเ้รียนมีระเบียบวนิยั มีมารยาท ประพฤติปฏิบติั
ตามกฎของโรงเรียนและสังคม  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ ๓ 
สรุปผลแนวทางการพัฒนาและความต้องการการช่วยเหลือ 

๓.๑  สรุปผล 
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จุดเด่น จุดควรพฒันา 

  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
      ๑. โรงเรียนมีการบริหารและการจดัการอยา่งเป็น
ระบบ โรงเรียนไดใ้ชเ้ทคนิคการประชุมท่ีหลากหลาย
วธีิ เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดม
สมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อใหทุ้กฝ่าย มีส่วนร่วมใน
การก าหนดวสิัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย ท่ีชดัเจน มีการ
ปรับแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา แผนปฏิบติั
การประจ าปี ท่ีสอดคลอ้งกบั ผลการจดัการศึกษา 
สภาพปัญหา ความตอ้งการพฒันา และนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษาท่ีมุ่งเนน้การพฒันาใหผู้เ้รียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลกัสูตรสถานศึกษา 
       ๒. ผูบ้ริหารมีการบริหารจดัการ และพฒันา
สถานศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยไดรั้บความ
ร่วมมือจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  มีการจดั
บรรยากาศแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดลอ้มสวยงาม 
ส่งผลต่อความเช่ือมัน่ของผูป้กครอง   
 

 - จดัสร้างห้องสมุดท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึนเพื่อให้
เพียงพอในการรองรับจ านวนนกัเรียนท่ีเขา้ใช้
บริการในแต่ละวนั                                                      
- จดัสร้างหอ้งประชุมท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีติดตั้ง
มลัติมีเดียท่ีสามารถใชจ้ดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
และกิจกรรมการจดัการเรียนการสอนนอก
หอ้งเรียนได ้                                                 

 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
      ๑. ครูมีความตั้งใจ มุ่งมัน่ในการพฒันาการสอน 
โดยจดักิจกรรมใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้โดยการคิด              
ไดป้ฏิบติัจริง มีการใหว้ธีิการและแหล่งเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย ใหน้กัเรียนแสวงหาความรู้จากส่ือ
เทคโนโลยดีว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ือง  
     ๒. นกัเรียนมีส่วนร่วมในการจดับรรยากาศ
สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  ผูบ้ริหารมีการ
บริหารจดัการและพฒันาสถานศึกษาอยา่งมี
ประสิทธิภาพ โดยไดรั้บความร่วมมือจากคณะ
กรรมการบริหารโรงเรียน 

- พฒันาส่ือการสอนใหมี้ความทนัสมยัมาก
ยิง่ข้ึน เช่น ติดตั้งระบบสัญญาณ Wifi เพื่อให้
ครูสามารถใชส่ื้อการสอนท่ีทนัสมยั สะดวก
รวดเร็วไดอ้ยา่งหลากหลาย 
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จุดเด่น จุดควรพฒันา 
       ๓. โรงเรียนมีการจดับรรยากาศแหล่งเรียนรู้และ
สภาพแวดลอ้มสวยงาม ส่งผลต่อความเช่ือมัน่ของ
ผูป้กครอง  
       ๔. โรงเรียนน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วน       
ร่วมในการจดักิจกรรมให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้และการ      
ใหข้อ้มูลยอ้นกลบัแก่นกัเรียนทนัทีเพื่อใหน้กัเรียน
น าไปใชพ้ฒันาตนเอง  มีการประเมินความกา้วหนา้
ของผูเ้รียน โดยใชว้ธีิการท่ีหลากหลายเหมาะสมกบั
ธรรมชาติของวชิา และระดบัพฒันาการของผูเ้รียน 
เพื่อน ามาใชพ้ฒันาผูเ้รียนเป็นรายบุคคล รวมทั้งให้
ผูเ้รียนประเมินความกา้วหนา้ของตนเองและน ามาใช้
ปรับปรุง  และพฒันาตนเองดว้ย 

 
 

ควรน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมใน
การจดักิจกรรมให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้มากข้ึน 

 

 

 

  ดา้นระบบการประกนัคุณภาพภายในท่ีมี
ประสิทธิผล 
        ๑. โรงเรียนใหค้วามส าคญักบัการด าเนินงาน
ประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาเนน้การสร้าง
ความเขา้ใจและใหค้วามรู้ดา้นการประกนัคุณภาพ
การศึกษากบัคณะครู บุคลากรทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ี
ชดัเจน เป็นประโยชน์ในการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
         ๒. การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของ
โรงเรียนเนน้การมีส่วนร่วม ด าเนินการในรูปของ
คณะกรรมการ สร้างวฒันธรรมการประกนัคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาใหก้บับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งทุก
ระดบั 
        ๓.  ผูบ้ริหารมีการบริหารจดัการและพฒันา
สถานศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยไดรั้บความ
ร่วมมือจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และ
เครือข่ายต่างๆ และมีระบบการประกนัคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษามีคุณภาพ 

อบรมความรู้เก่ียวกบัระบบประกนัคุณภาพ
ภายในใหก้บัคณะครูอยา่งต่อเน่ือง 
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๑) ประเมินผลการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา 
๒) น าทรัพยากรมาใชใ้หเ้กิดประโยชนต่อคุณภาพผูเ้รียน 
๓) พฒันาครู/สนบัสนุนใชส่ื้อ/อบรม/นิเทศ/ดูงาน 
๔) ส่งเสริมการรักการอ่าน/ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
๕)  พฒันาแหล่งเรียนรู้ภายใน/ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๖) ปรับปรุงห้องปฏิบติัการใหท้นัสมยัและเหมาะสมกบัผูเ้รียน 
๗) พฒันาห้องสมุด/จดัหาหนงัสือ/ส่ือเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั 
๘) เพิ่มพื้นท่ีปฏิบติังานส าหรับกลุ่มสาระท่ีเนน้การปฏิบติั 
๙) ปรับปรุงอาคารสถานท่ี สภาพแวดลอ้ม ไม่ใหท้รุดโทรม  
๑๐) ส่งเสริมการใชแ้หล่งเรียนรู้ภายนอกและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

   

 
  

 

ด้านครู 
๑) ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการจดัการเรียนการสอน 
๒) ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการวดัผลประเมินผล 
๓)  ความช านาญดา้นการจดัการศึกษา     
๔) ความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองการจดัท าแผนการเรียนการสอนท่ีถูกตอ้ง     
๕) การใชเ้ทคโนโลยทีางการศึกษา     
๖) เอกสารคู่มือเก่ียวกบัการจดัการศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
๗) ใหค้รูเขา้รับการอบรม/ศึกษา/ดูงาน/เขา้ถึงข่าวสารงานดา้นวชิาการอยา่งต่อเน่ือง     
๘) ตอ้งการวทิยากรมาใหค้วามรู้เพิ่มเติม     
๙) การส่งเสริมใหค้รูเรียนสูงข้ึน 

ด้านผู้บริหาร 
๑) การแนะน าแนวทางการบริหารหลกัสูตร/การบริหารจดัการท่ีดี 
๒) ส่งเสริมใหค้วามรู้/อบรมใหแ้ก่ผูบ้ริหาร 
๓) การส่งเสริมและสร้างขวญัก าลงัใจบุคลากรสวสัดิการบุคลากร 

 

๓.๒ แนวทางการพฒันาในอนาคต 

๓.๓ ความต้องการและการช่วยเหลือ 



รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐  (SELF ASSESSMENT REPORT) 
 

โรงเรียนบุญญวทิยาคาร   ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หนา้ ๖๘ 

 

 

          ด้านผู้เรียน 
๑) การฝึกฝนดา้นการคิด 
๒) ความกลา้แสดงออก 
๓) ใหผู้เ้รียนมีความรับผิดชอบ/ใชข้องอยา่งมีคุณค่า/ประหยดั 
๔) พฒันาผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียน 
๕) เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดแ้ข่งขนัทางวชิาการ 
๖) ใหผู้เ้รียนไปทศันศึกษา/เรียนรู้นอกหอ้งเรียน 

          ด้านสถานศึกษา 
๑) การจดัระบบนิเทศการติดตามผลการสอนของครู 
๒) การขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ตรงตามวชิาท่ีสอน/ฝ่ายสนบัสนุนการสอน 
๓) การติดตามตรวจสอบ/ประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบ 
๔) ใหผู้รู้้มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
๕) วทิยากรท่ีใหค้วามรู้ดา้นเทคนิคการจดัการเรียนการสอน/ทกัษะกระบวนการ 
๖) ผูป้กครองมีส่วนร่วมกบัสถานศึกษาในการจดักิจกรรมต่าง ๆ 
๗) ใหชุ้มชนเขา้มาใหค้วามรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
๘) การใหค้  าปรึกษาแนะน า/นิเทศ 
๙) ข่าวสารทางการศึกษา 
๑๐) การประชาสัมพนัธ์การอบรมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งใหก้บัทางโรงเรียน 
๑๑) การสนบัสนุนงบประมาณการสร้างห้องปฏิบติัการต่างๆ 
๑๒) การส่งเสริมทางดา้นกีฬา/อุปกรณ์เคร่ืองเล่นต่างๆ 
๑๓) จดัแหล่งเรียนรู้ส าหรับชุมชน 
๑๔) กระบวนการจดัการเรียนรู้และนวตักรรม 
๑๕) ส่ือการเรียนการสอน/เทคโนโลย/ีหนงัสือคน้ควา้ 

 
   
 


